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Muudatusettepanek 760
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus, 
soodustades ühtlasi säästvat arengut. 
Raamprogramm toetab Euroopa 2020. 
aasta strateegia ja liidu teiste poliitikate 
elluviimist ning Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist.

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus ja 
ühiskond, soodustades ühtlasi säästvat 
arengut. Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus, 
soodustades ühtlasi säästvat arengut. 
Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine maailmas juhtiv
majandus, soodustades ühtlasi säästvat 
arengut. Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 762
Vicky Ford



PE492.761v01-00 4/166 AM\907534ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus, 
soodustades ühtlasi säästvat arengut. 
Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus ja 
ühiskond, soodustades ühtlasi säästvat 
arengut. Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine majandus, 
soodustades ühtlasi säästvat arengut. 
Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Raamprogrammi „Horisont 2020” 
üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste-
ja innovatsioonipõhine ühiskond, 
soodustades ühtlasi säästvat arengut. 
Raamprogramm toetab Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.

Or. ro

Muudatusettepanek 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus ühiskonna heaks ja koos 
ühiskonnaga võimaldab kõikidel 
ühiskonnaliikmetel innovatsioonitsüklis 
koostööd teha ja parandab nii ühiskonna 
huve ja väärtusi lõimides 
innovatsioonitulemuste kvaliteeti, 
asjakohasust, vastuvõetavust ja 
jätkusuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa 2020. aasta strateegia teadus-
ja arendustegevuse eesmärk (3 % SKPst);

– teadus- ja arendustegevuse riikliku 
rahastamise eesmärk (1% SKPst) ning 
eesmärk meelitada ligi erasektori 
rahastamist, saavutades seeläbi teadus- ja 
arendustegevuse eesmärgi, mis on 
vähemalt 3% SKPst;

Or. en

Muudatusettepanek 766
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kolmas lõik – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maailmatasandil konkurentsivõimeliste 
tippkeskuste loomise jaoks Euroopas on 
määrava tähtsusega rahvusvaheline 
koostöö kolmandate riikidega ja 
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rahvusvaheliste, piirkondlike või 
ülemaailmsete organisatsioonidega. 
Rahvusvaheline koostöö on väga oluline 
nii eesliini- kui ka alusuuringute jaoks, et 
saada kasu uutest võimalustest teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas. Üleilmse koostöö 
edendamisel on samuti ülimalt oluline 
teadlaste ja innovatsiooniga tegelevate 
töötajate liikuvuse suurendamine 
rahvusvahelisel tasandil. Seepärast 
ärgitatakse rahvusvahelisele koostööle
programmi „Horisont 2020” kõigi kolme 
prioriteedi puhul. Peale selle toetatakse 
spetsiaalseid horisontaalseid meetmeid, et 
tagada rahvusvahelise koostöö sidus ja 
tõhus areng kogu programmis 
„Horisont 2020”.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kolmas lõik – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” raames 
töötatakse välja konkreetsed 
koolitusmehhanismid selle kohta, kuidas 
nimetatud programmis osaleda, kasutades 
täielikult ära olemasolevaid võrgustikke, 
näiteks siseriiklikke kontaktpunkte, mida 
rahastatakse teiste fondidega ja eriti 
struktuurifondidega tekkinud koostoime 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viies lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab „Horisont 
2020” raamprogrammi üldeesmärgi ja 
prioriteetide saavutamisele kaasa 
erieesmärgiga lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk. EIT tulemuslikkuse 
hindamiseks kasutatavad näitajad on:

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab „Horisont 
2020” raamprogrammi üldeesmärgi ja 
prioriteetide saavutamisele kaasa 
erieesmärgiga lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja kõrghariduse teadmiste 
kolmnurk. EIT tulemuslikkuse 
hindamiseks kasutatavad näitajad on:

Or. en

Muudatusettepanek 769
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viies lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uuenduslike toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni viinud koostöö teadmiste
kolmnurgas.

– uuenduslike toodete, teenuste ja 
protsesside väljatöötamiseni viinud 
koostöö teadmiste kolmnurgas.

Or. ro

Muudatusettepanek 770
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viies lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kraadiõppe õppekavad, mis aitavad 
kaasa ettevõtlusega seotud ja 
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innovaatiliste oskuste väljaarendamisele
ning panevad aluse teadusasutuse baasil 
tegutsevate ja tegevust alustavate
innovaatiliste ettevõtete loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 771
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa piirkondades ja liikmesriikides 
teadus- ja innovatsioonilõhe kaotamisele 
kaasaaitamiseks arendatakse välja 
täiendavus ja koostoime 
struktuurifondidega nii programmile 
eelnevates etappides (suutlikkuse 
suurendamine liikmesriikides, et 
valmistada paremini ette nende osalemist 
programmis „Horisont 2020”) kui ka 
järgnevates etappides (programmist 
„Horisont 2020” tulenevate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kasutamine ja levitamine).

Or. en

Selgitus

Teresa Riera Madurelli raporti alusel, muudatusettepanek 76.

Muudatusettepanek 772
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuues a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopas teadus- ja innovatsioonilõhe 
kaotamisele kaasaaitamiseks arendatakse 
välja täiendavus ja koostoime 
struktuurifondidega nii programmile 
eelnevates etappides (suutlikkuse 
suurendamine liikmesriikides, et 
valmistada paremini ette nende osalemist 
programmis „Horisont 2020”) kui ka 
järgnevates etappides (programmist 
„Horisont 2020” tulenevate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kasutamine ja levitamine, 
samuti potentsiaali hindamine ja leidmine 
ning parimatele keskustele 
kvaliteedimärgi andmine). Võimaluse 
korral edendatakse kõnealuse kahe 
vahendi koostalitlusvõimet. Ergutatakse 
kumulatiivset või lõimitud rahastamist. 
Koostoimet taotletakse eelkõige
tipptasemel teadmiste laiendamise ja 
osalemise laiendamise eesmärgi raames 
sätestatud tegevuses, kogu Euroopale ja 
Euroopa piirkondadele huvipakkuva 
teadustaristu piirkondlikes 
partnerüksustes ning EIT ja selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade kaudu 
teostatavas tegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle osa eesmärk on parandada ja 
laiendada liidu teadusbaasi ning ühendada 
Euroopa teadusruum, et liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni süsteem 

Selle osa eesmärk on parandada ja 
laiendada liidu teadusbaasi ning ühendada 
Euroopa teadusruum, et liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni süsteem 
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oleks maailma tasandil 
konkurentsivõimelisem. See koosneb 
neljast erieesmärgist.

oleks maailma tasandil 
konkurentsivõimelisem. See koosneb viiest
erieesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Rakendatakse selgesõnalist 
programmi, mis kannab teaduse, 
teadusuuringud ja innovatsiooni 
haridusse edasi, samuti võetakse üle 
kasutatavad tehnoloogiad.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 
toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 
suurendada Euroopa võimet teha 
tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 
soodustatakse eri teadusharude vahelist 
koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 
teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 
tehnoloogia kõige paljulubavamate, 
kujunemisjärgus olevate valdkondade 
arengut, samuti vastavate 
teaduskogukondade korrapärast 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 
toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 
suurendada Euroopa võimet teha 
tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 
soodustatakse eri teadusharude vahelist 
koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 
teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 
tehnoloogia kõige paljulubavamate, 
kujunemisjärgus olevate valdkondade 
arengut, samuti vastavate 
teaduskogukondade korrapärast 
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kujundamist liidu tasandil. kujundamist liidu tasandil ja eetilise, 
sotsiaalse ja õigusliku mõju süvendamist, 
mida need võivad avaldada Euroopa 
kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Marie Curie nimelised meetmed 
pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 
teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 
vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 
piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 
kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 
ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

(c) Marie Skłodowska-Curie nimelised 
meetmed pakuvad suurepärast ja 
uuenduslikku teaduskoolitust ning köitvaid 
teadmiste vahetamise ja karjäärivõimalusi 
teadlaste piiriülese ja valdkondadevahelise 
liikuvuse kaudu, et valmistada neid 
võimalikult hästi ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Marie Curie nimelised meetmed 
pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 
teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste
vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 
piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 
kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 
ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

(c) Marie Curie nimelised meetmed 
pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 
teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 
vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 
piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 
kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 
ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.
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Liikuvuse programmid tagavad naiste ja 
meeste tõhusad ja võrdsed võimalused 
ning sisaldavad konkreetseid meetmeid 
takistuste eemaldamiseks naissoost 
teadlaste liikuvuse teelt.

Or. en

Muudatusettepanek 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Marie Curie nimelised meetmed 
pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 
teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 
vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 
piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 
kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 
ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

(c) Marie Curie nimelised meetmed 
pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 
teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 
vahetamise ja karjäärivõimalusi ülikoolide, 
teadusasutuste ja ettevõtete, sh VKEde 
teadlaste piiriülese ja valdkondadevahelise 
liikuvuse kaudu, et valmistada neid 
võimalikult hästi ette praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 779
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 
arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 
edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 
innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 
arendatakse tänu selle tihedale 
kokkusobitamisele ühtekuuluvusega 
seotud Euroopa rahastamisvahenditega
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ning toetatakse täiendatavalt liidu 
asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 
koostööga.

Euroopa 2020. aasta ja edaspidist 
teadustaristut, edendatakse selle 
innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 
ning toetatakse täiendavalt liidu asjaomase 
poliitika ja rahvusvahelise koostööga.

Or. fr

Muudatusettepanek 780
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 
arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 
edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 
innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 
ning toetatakse täiendatavalt liidu 
asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 
koostööga.

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil
arendatakse ja toetatakse olemasolevat ja 
uut Euroopa teadustaristut ning aidatakse 
kaasa selle toimimisele Euroopa 
teadusruumis, edendades selle 
innovatsioonipotentsiaali, meelitades ligi 
maailmatasemel teadlasi, koolitades
inimkapitali ning toetades seda täiendavalt
liidu poliitikaga rahvusvahelise koostöö 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 781
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Vastutustundlike teadusuuringute ja 
vastutustundliku innovatsiooniga 
meelitatakse Euroopa ühiskondades uusi 
talente alustama õpinguid teaduse ja 
tehnoloogia põhjapaneva rolli ja olulise 
mõju valdkonnas, vähendatakse soolist 
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ebavõrdsust liidus teadusuuringute 
valdkonnas töötava personali hulgas ning 
töötatakse välja mehhanismid, mis 
võimaldavad teaduslike ja tehnoloogiliste 
valikuvõimaluste ühiskondliku 
väärtustamise laiendamist ja süvendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Tipptasemel teadmiste levitamine ja 
osalemise laiendamine päästab valla 
Euroopa talendipagasi potentsiaali 
poliitika tundmaõppimise, võrgustike 
loomise ja koolitusvõimaluste toetamise 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Tipptaseme võrgustike loomisega 
aidatakse ümber korraldada liidu vähem 
arenenud piirkondade teadus- ja 
tehnoloogiasektor ning tugevdada liidu 
üldist teadus- ja innovatsioonivõimet, et 
rakendada mainitud piirkondade võimed 
nende majandus- ja sotsiaalhuvide 
teenistusse.
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Or. en

Muudatusettepanek 784
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmes lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Vastutustundlikus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses võetakse arvesse 
paljude sidusrühmade (k.a 
kodanikuühiskonna sidusrühmad) 
visioone, ning neil on võimalus osaleda 
vastutustundlikes teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmides.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi nende puhul on kinnitust leidnud 
suur liidu lisaväärtus. Ühiselt moodustavad 
need jõulise ja tasakaalus kogumi tegevusi, 
mis aitavad koos riikliku ja piirkondliku 
tasandi tegevustega täita Euroopa suurt 
vajadust tipptasemel teaduse ja tehnoloogia 
järele. Ühte programmi koondamine 
võimaldab muuta need sidusamaks, 
ratsionaalsemaks, lihtsamaks ja 
sihtotstarbelisemaks, säilitades ühtlasi 
nende järjepidevuse, mis on tähtis tõhususe 
saavutamiseks.

Kõigi nende puhul on kinnitust leidnud 
suur liidu lisaväärtus. Ühiselt moodustavad 
need jõulise ja tasakaalus kogumi tegevusi, 
mis aitavad koos riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi tegevustega täita Euroopa 
suurt vajadust tipptasemel teaduse ja 
tehnoloogia järele. Ühte programmi 
koondamine võimaldab muuta need 
sidusamaks, ratsionaalsemaks, lihtsamaks 
ja sihtotstarbelisemaks, säilitades ühtlasi 
nende järjepidevuse, mis on tähtis tõhususe 
saavutamiseks.

Or. ro
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Muudatusettepanek 786
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kolmas pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II osa. Prioriteet „Juhtpositsioon tööstuses” II osa. Prioriteet „Juhtpositsioon tööstuses 
ja teenusesektoris”

Or. ro

Muudatusettepanek 787
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle osa eesmärk on kiirendada niisuguse 
tehnoloogia ja innovatsiooni arengut, mis 
panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja 
aitavad Euroopa uuenduslikel VKEdel 
saada maailma tippettevõteteks. See 
koosneb kolmest erieesmärgist.

Selle osa eesmärk on kiirendada niisuguse 
tehnoloogia ja innovatsiooni arengut, mis 
panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja 
aitavad Euroopa uuenduslikel VKEdel 
saada maailma tippettevõteteks. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata nn 
innovatsiooni tarbimise edendamisele, 
kusjuures innovatsiooni tarbimine 
tähendab teadmiste ja tehnoloogia siiret 
riiklikest teaduskeskustest ettevõtetesse, 
eriti VKEdesse, avaliku sektori 
organisatsioonidesse ja ettevõtlike 
kodanike kasutusse. See koosneb kolmest 
erieesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 788
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel ning 
juurdepääs kõrgelt arenenud 
teadustaristule Euroopas kiirendab 
arengut kõigis asjaomastes valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 789
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, ökoinnovatsiooni,
biotehnoloogia, arenenud tootmis- ja 
töötlemistehnoloogia ning 
kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
standardimis-, sertifitseerimis-, arendus- ja 
tutvustamistegevuse jaoks. Rõhuasetus on 
erinevate tehnoloogiate seostel ja 
üksteisele lähenemisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 790
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-
ja standardimis-, arendus- ja 
tutvustamistegevuse jaoks. Rõhuasetus on 
erinevate tehnoloogiate seostel ja 
üksteisele lähenemisel.

Or. en

Selgitus

Põhjendus: juhtpositsioon tööstuses peab andma oma panuse ülemaailmselt tunnustatud ja 
kasutatavatesse Euroopa standarditesse. Tehnoloogia keerukas maailmas tähendavad 
standardid turujõudu ning on mitmekordistav tegur teel teadustööst uuendusteni.

Muudatusettepanek 791
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
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seostel ja üksteisele lähenemisel. seostel ja üksteisele lähenemisel ning 
nende suhetel sotsiaalsete probleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse, 
transpordi, „arukate linnade ja võrkude”
jaoks. Rõhuasetus on erinevate 
tehnoloogiate seostel ja üksteisele 
lähenemisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 793
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, kvanttehnoloogia, 
arenenud materjalitehnoloogia, 
biotehnoloogia, arenenud tootmis- ja 
töötlemistehnoloogia ning 
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arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Kõikidel eelnimetatud aladel tuleb 
asjakohaselt arvesse võtta kasutajate 
vajadusi ja soolist mõõdet. Rõhuasetus on 
erinevate tehnoloogiate seostel ja 
üksteisele lähenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust sellise 
progressi võimaldava tehnoloogiaga nagu
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materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

IKT, nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
veetehnoloogia, arenenud tootmis- ja 
töötlemistehnoloogia ning 
kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi (a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
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võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, kvantoptika, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia, 
robootika ning kosmosetehnoloogiaga 
seotud teadus-, arendus- ja 
tutvustamistegevuse jaoks. Rõhuasetus on 
erinevate tehnoloogiate seostel ja 
üksteisele lähenemisel. Kõikides nendes 
valdkondades võetakse asjakohaselt 
arvesse kasutajate vajadusi nii avalikus 
kui ka isiklikus keskkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 798
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Riskikapitali kättesaadavuse tagamiseks 
püütakse üle saada teadus- ja 
arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete 
ja erinevatel arenguetappidel olevate 
projektide jaoks vajalike laenude ja 
aktsiakapitali laiendamise võimaluste 
nappusest. Ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi 
omakapitaliinstrumendiga koos toetab see 
liidu tasandi riskikapitali loomist.

(b) Riskikapitali kättesaadavuse tagamiseks 
püütakse üle saada teadus- ja 
arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete 
ja erinevatel arenguetappidel olevate 
projektide jaoks vajalike laenude ja 
aktsiakapitali laiendamise võimaluste 
nappusest. Ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi 
omakapitaliinstrumendiga koos toetab see 
liidu tasandi varajase etapi rahastamist ja
riskikapitali loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Innovatsioon saavutamiseks VKEdes 
ergutatakse igasugust innovatsiooni
VKEdes, keskendudes neile, kellel on 
potentsiaali kasvada ning muutuda ühtsel 
turul ja kaugemalgi rahvusvaheliseks 
ettevõtteks.

(c) Erieesmärgi „Innovatsioon VKEdes”
raames antakse VKEdele suunatud toetust 
igasugusele innovatsioonile VKEdes 
spetsiaalsete ja kohandatud programmide 
ja vahendite paketi kaudu: juurdepääs 
stardikapitalile, toetused, juurdepääs 
rahastamisele omakapitali kaudu ja 
laenurahale, juhendamis- ja 
koolitusteenused, juurdepääs teadus- ja 
arendustegevuse võrgustikele ja 
klastritele. Eelkõige võetakse 
prioriteetsetes valdkondades erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ja 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” 
raames kasutusele VKEdele mõeldud 
rahastamisvahend. 

Or. en

Muudatusettepanek 800
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Innovatsioon saavutamiseks VKEdes 
ergutatakse igasugust innovatsiooni 
VKEdes, keskendudes neile, kellel on 
potentsiaali kasvada ning muutuda ühtsel 
turul ja kaugemalgi rahvusvaheliseks 
ettevõtteks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 801
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kümnes lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Innovatsioon saavutamiseks VKEdes 
ergutatakse igasugust innovatsiooni 
VKEdes, keskendudes neile, kellel on 
potentsiaali kasvada ning muutuda ühtsel 
turul ja kaugemalgi rahvusvaheliseks 
ettevõtteks.

(c) Innovatsiooni saavutamiseks VKEdes 
ergutatakse igasugust innovatsiooni 
VKEdes, keskendudes neile, kellel on 
potentsiaali kasvada, hankida ja luua 
innovatsiooni ning muutuda ühtsel turul ja 
kaugemalgi rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – üheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevustes järgitakse ettevõtlusele 
suunatud tegevuskava. Erieesmärkide
„Riskikapitali kättesaadavus” ja 
„Innovatsioon VKEdes” eelarvetel pole 
eelmääratletud prioriteete ja need 
sõltuvad nõudlusest ehk järgivad n-ö alt 
üles põhimõtet. Neid täiendavad
rahastamisvahendid ja VKEdele mõeldud 
rahastamisvahend, mida kasutatakse 
poliitika põhimõtete alusel seoses
prioriteediga „Ühiskonnaprobleemid” ja
erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas”.

Tegevustes järgitakse n-ö alt üles 
põhimõtet. „Riskikapitali kättesaadavus” ja 
„Innovatsioon VKEdes” eelarvete 
rakendamine sõltub peamiselt nõudlusest 
ehk järgitakse alt üles põhimõtet, kuid 
ainult prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” 
ja erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” raames loodud temaatilistes 
prioriteetsetes valdkondades. Neid 
täiendab VKEdele mõeldud 
rahastamisvahendi võimalik ülalt alla 
kasutus, mis kuulub kommertskasutusele 
eelnevate hangete või innovaatiliste 
hangete juurde, mille puhul on võimalik 
näidata riigihangete korraldajate 
vajaduste koondamist ELi tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 803
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – üheteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivahendiks peavad siin jääma 
koostööprojektid.

Or. de

Muudatusettepanek 804
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 30%.

Or. it

Selgitus

On strateegiliselt tähtis soodustada VKEde osalemist raamprogrammis palju suuremal 
määral kui komisjoni ettepanekus ette nähtud.

Muudatusettepanek 805
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema 20%.

Or. en

Selgitus

VKEde osaluse suurendamine on määravaks teguriks dünaamiliste ja uuenduslike ettevõtete, 
tegevust alustavate innovaatiliste ettevõtete ning teadusasutuste ja ülikoolide baasil 
tegutsevate ettevõtete innovaatiliste pädevuste rakendamisel innovaatiliste lahenduste ja 
programmi „Horisont 2020” üldedu saavutamiseks. Kui seitsmenda raamprogrammi eesmärk 
oli 15%, mis tõenäoliselt ka saavutatakse, siis VKEde innovatsioonipotentsiaali täielikuks 
kasutamiseks on vaja auahnemat, aga samas realistlikku ja saavutatavat eesmärki.

Muudatusettepanek 806
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult ja seal 
kehtestatakse selge mehhanism VKEde 
teadmiste ja tehnoloogiasiirde vajaduste 
selgekstegemiseks ja nendele 
reageerimiseks. Toetuse tulemusena läheb
ühiskonnaprobleemide prioriteedi alla 
kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele, kogukonnale, tööstusele ja 
üldsusele vähemalt 20%.
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Or. en

Muudatusettepanek 807
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks kogu programmi „Horisont 2020” 
jaoks ette nähtud eelarvest kokku VKEdele 
minema vähemalt 20%, ja sellest vähemalt 
10% VKEdele mõeldud 
rahastamisvahendile.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult.
Ühiskonnaprobleemide prioriteedi alla 
kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest läheb 
kokku VKEdele ligikaudu 18%.

Or. de
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Muudatusettepanek 809
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
läheb ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele üle 15%.

Or. en

Muudatusettepanek 810
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema vähemalt 15%.

Or. ro

Muudatusettepanek 811
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kolmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamiseks keskendutakse 
tehnoloogiale, et arendada progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid, mida saab 
kasutada mitmes valdkonnas, tööstuses ja 
teeninduses. Sellise tehnoloogia 
kasutamist ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks toetatakse ka prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamiseks keskendutakse 
strateegilisele lähenemisviisile, et 
arendada progressi võimaldavaid 
tehnoloogiaid, mida saab kasutada mitmes 
valdkonnas, tööstuses ja teeninduses.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kolmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamiseks keskendutakse 
tehnoloogiale, et arendada progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid, mida saab 
kasutada mitmes valdkonnas, tööstuses ja 
teeninduses. Sellise tehnoloogia kasutamist 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 
toetatakse ka prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamiseks keskendutakse 
tehnoloogiale, et arendada progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid, mida saab 
kasutada mitmes valdkonnas, tööstuses ja 
teeninduses. Sellise tehnoloogia kasutamist 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 
toetatakse ka prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. Eesmärgi 
saavutamiseks kehtestatakse sõltumatu 
erieelarvega valdkondadevaheline
eriprogramm teaduse ja tehnoloogia 
eetiliste, õiguslike ja sotsiaalsete aspektide 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 813
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See osa on otsene vastus Euroopa 
2020. aasta strateegias määratletud 
poliitikaprioriteetidele ja 
ühiskonnaprobleemidele ning sellega 
püütakse ergutada liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks vajaliku teadusuuringute ja 
innovatsiooni kriitilise massi saavutamist. 
Rahastamine suunatakse järgmistele 
erieesmärkidele:

See osa on otsene vastus Euroopa 
2020. aasta strateegias määratletud 
poliitikaprioriteetidele ja 
ühiskonnaprobleemidele ning sellega 
püütakse ergutada liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks vajaliku teadusuuringute ja 
innovatsiooni kriitilise massi saavutamist. 
Ka siin pööratakse põhitähelepanu 
koostööprojektidele. Rahastamine 
suunatakse järgmistele erieesmärkidele:

Or. de

Muudatusettepanek 814
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

(b) toiduga kindlustatus, toidu kvaliteet ja 
toiduohutus, säästev põllumajandus, mere-
ja merendusuuringud ning biomajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 815
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt b



AM\907534ET.doc 31/166 PE492.761v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus;

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tulutoovad mered ja 
ookeanid jätkusuutliku kalanduse ja
vesiviljeluse abil ning biomajandus;
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 816
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

(b) biomajandus: toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biotoorainel 
põhinev tööstus;
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Muudatuse vastuvõtmisel 
viiakse see sisse kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Euroopa strateegia „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” 
kohaselt hõlmab biomajandus taastuvate bioloogiliste ressursside tootmist ning nende 
muundamist toiduaineteks, loomasöödaks, biopõhisteks toodeteks ja bioenergiaks. 
Biomajanduse alla kuuluvad neli peamist sektorit, mida tuleks „Biomajanduse” 
põhieesmärgist toetada: põllumajandus ja metsandus, kalandus ja vesiviljelus; biopõhised 
tööstusharud ning toiduained.

Muudatusettepanek 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

(b) biomajandus: toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus ja metsandus, 
mere- ja merendusuuringud ning 
biotoorainel põhinev tööstus;
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Euroopa strateegia „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” 
kohaselt kuulub biomajandusse neli peamist sektorit – põllumajandus ja metsandus, kalandus 
ja vesiviljelus, biopõhised tööstusharud, toit –, mida tuleks „Biomajanduse” põhieesmärgist 
toetada. Käesolev erieesmärgi nimetus peaks seetõttu kajastama Euroopa Komisjoni välja 
töötatud määratlust.

Muudatusettepanek 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

(b) Euroopa biomajanduse probleemid: 
toiduga kindlustatus, sh toiduohutus,
säästev põllumajandus ja metsandus, 
mere- ja merendusuuringud;

Or. en

Muudatusettepanek 819
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turvaline, puhas ja tõhus energia; (c) energiatõhusus, turvaline, puhas ja 
tõhus energia;

Or. ro

Muudatusettepanek 820
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, keskkond, 
ressursitõhusus ja -kaitse, toorainete 
jätkusuutlik kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 821
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained ning tarnekindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 822
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorainete jätkusuutlik kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorainete jätkusuutlik kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, veemajandus, 
ressursitõhusus ja toorained;

Or. en

Muudatusettepanek 825
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ning 
toorainete hoidmine ja säästev 
kasutamine;

Or. es

Selgitus

Lisades tooraine suhtes „hoidmise ja säästva kasutamise”, minnakse tõhususe eesmärgist 
kaugemale.

Muudatusettepanek 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline
ühiskond.

(f) Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
innovatiivne ja analüüsiv ühiskond.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond.

(f) Euroopa ühiskondade, kultuuri ja
ühiskonnamuutuste mõistmine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
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vastavad muudatused kogu tekstis. Kultuur on igasuguse ühiskonnamuutuse ja innovatsiooni 
algpunktis, parem on see kontseptsioon kaasata ja rõhutada seda probleemi erieesmärgi 
pealkirjas.

Muudatusettepanek 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) turvaline ühiskond – Euroopa ja 
selle kodanike vabaduse ja turvalisuse 
kaitsmine.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kultuur ja teadmiste immateriaalsed 
valdkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – neljateistkümnes lõik – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) arukad linnad ja kultuuripärand.
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Or. en

Muudatusettepanek 831
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega ning teadustaristutega
seotud ressursside ja teadmiste kriitilise 
massi koondamisel probleemide 
lahendamiseks. Tegevused hõlmavad kogu 
tsüklit teadusuuringutest turuni, 
keskendudes uue asjana innovatsiooniga 
seotud tegevustele (nt katsetamine, 
tutvustamine, katsestendid), riigihangete 
toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Or. en

Muudatusettepanek 832
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
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täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, 
tootekujundusele, lõppkasutajast sõltuvale 
innovatsioonile, sotsiaalsele 
innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Tehnoloogiale 
keskenduvate lahenduste kõrval 
pööratakse sama palju tähelepanu 
mittetehnoloogilisele, 
organisatsioonilisele ja süsteemsele 
innovatsioonile ning avaliku sektori 
innovatsioonile. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 833
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, 
tootekujundusele, lõppkasutajast sõltuvale 
innovatsioonile, sotsiaalsele 
innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, milles on tähtsateks ja 
omavahel seotud osadeks baasteadus, 
rakendusuuringud, teadmussiire ja 
innovatsioon, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade ressursside ja teadmiste 
kriitilise massi koondamisel, mis teeb
probleemide lahendamiseks 
kättesaadavaks maailmatasemel 
teadustaristud, tehnoloogiad ja 
teadusharud. Tegevused hõlmavad kogu 
tsüklit teadusuuringutest turuni, 
keskendudes värskelt baas- ja 
rakendusteadusele ning uue asjana 
teadmussiirdele ja innovatsiooniga seotud 
tegevustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, milles on sama 
tähtsateks ja omavahel seotud osadeks 
baasteadus, rakendusuuringud, 
teadmussiire ja innovatsioon, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Or. en

Muudatusettepanek 835
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, milles on sama 
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poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

tähtsateks ja omavahel seotud osadeks 
baasteadus, rakendusuuringud, 
teadmussiire ja innovatsioon, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul (sh standardimine 
igas etapis).

Or. en

Muudatusettepanek 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
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sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul. Eesmärgi 
saavutamiseks kehtestatakse sõltumatu 
erieelarvega valdkondadevaheline 
eriprogramm teaduse ja tehnoloogia 
eetiliste, õiguslike ja sotsiaalsete aspektide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 837
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade ressursside ja teadmiste 
kriitilise massi koondamisel, mis teeb
probleemide lahendamiseks 
kättesaadavaks maailmatasemel 
teadustaristud, tehnoloogiad ja 
teadusharud. Tegevused hõlmavad kogu 
tsüklit teadusuuringutest turuni, 
keskendudes uue asjana innovatsiooniga 
seotud tegevustele (nt katsetamine, 
tutvustamine, katsestendid), riigihangete ja 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Or. en

Muudatusettepanek 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul. Programmi 
„Horisont 2020” eesmärkide ja eriti 
prioriteeti „Ühiskonnaprobleemid” 
käsitleva III osa eesmärkide 
saavutamiseks on oluline kaasata 
koostööprojektidesse paljusid eri 
sidusrühmi: uurimisasutustest ja 
ettevõtjatest kuni avaliku ja erasektori 
kasutajateni.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
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täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks, sest seda saab 
teha institutsiooniliste avaliku ja 
erasektori partnerluste loomise kaudu. 
Tegevused hõlmavad kogu tsüklit 
teadusuuringutest turuni, keskendudes uue 
asjana innovatsiooniga seotud tegevustele 
(nt katsetamine, tutvustamine, 
katsestendid), riigihangete toetamisele, 
tootekujundusele, lõppkasutajast sõltuvale 
innovatsioonile, sotsiaalsele 
innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni ja selle mõju ühiskonnale, 
keskendudes uue asjana innovatsiooniga 
seotud tegevustele (nt katsetamine, 
tutvustamine, katsestendid), riigihangete 
toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
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kasutuselevõtule turul.

Or. en

Muudatusettepanek 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemipõhise lähenemisviisi 
omandamiseks on vaja teadus- ja 
uuendustegevuse kooskõlastatud 
strateegilist planeerimist. Koordineerimise 
abil saab vähendada killustatust ning 
parandada kogu teadusringkonnas 
tehnoloogiliste ja taristuressursside 
kasutamist seoses iga probleemiga. Lisaks 
nõuab edu saavutamine innovatsiooni 
valdkonnas tavaliselt teadusuuringute 
pikaajalist kõrget kvaliteeti. Strateegilised 
meetmed ja teaduslik nõustamine võivad 
tagada juba algusest peale asjatundliku 
abi ja, arvestades innovatsioonitsükli 
keerukusega, edendada innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet ning soodustada 
välisriikide teadlaste arvukamat osavõttu. 
Teaduslikul nõustamisel põhinevad 
strateegilised teadusuuringud ja 
innovatsiooni koordineerimine seoses iga 
probleemiga seatakse sisse sõltumatutest 
kõrgtaseme ekspertidest moodustatud 
sektoripõhiste nõukogude poolt, mis 
aitavad kooskõlas parimate 
juhtimistavadega koostada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogramme ning annavad 
tõukejõu ja vahendid koostoime ja 
sünergia edendamiseks laiemas ulatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 842
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemipõhise lähenemisviisi 
omandamiseks on vaja teadus- ja 
uuendustegevuse kooskõlastatud 
strateegilist planeerimist. Koordineerimise 
abil saab vähendada killustatust ning 
parandada kogu teadusringkonnas 
tehnoloogiliste ja taristuressursside 
kasutamist seoses iga probleemiga. Lisaks 
nõuab edu saavutamine innovatsiooni 
valdkonnas tavaliselt teadusuuringute 
pikaajalist kõrget kvaliteeti. Strateegilised 
meetmed ja teaduslik juhtimine võivad 
tagada juba algusest peale asjatundliku 
abi ja, arvestades innovatsioonitsükli 
keerukusega, edendada innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet ning soodustada 
välisriikide teadlaste arvukamat osavõttu. 
Iga probleemi jaoks strateegiliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimise saavutamiseks on vajalik, 
et komisjon konsulteeriks akadeemiliste 
ringkondade, tööstuse, lõppkasutajate ja 
kodanikuühiskonna asjaomaste ja kõige 
mainekamate ja asjakohaste 
eksperditeadmisi omavate
sidusrühmadega (sh teadlased, insenerid 
ja ettevõtjad), tagades kõigi asjaomaste 
sektorite ja uurimisvaldkondade
mitmekesisuse. See võimaldab jälgida 
praeguste ja kavandatud meetmete 
asjakohasust ja piisavust ning 
suurendada teadlikkust tähelepanuta 
jäänud teemade ja topelttöö kohta. Sel 
eesmärgil peaks komisjon püüdma 
kasutada, kus võimalik, programmi 
„Horisont 2020” rakendamisel 
olemasolevaid vahendeid, nagu muu 
hulgas Euroopa innovatsioonipartnerlusi, 
Euroopa tehnoloogiaplatvorme ja ühise 
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kavandamise algatusi.

Or. en

Selgitus

Teresa Riera Madurelli raporti muudatusettepaneku 89 ja Maria da Graca Carvalho raporti 
muudatusettepaneku 25 ideede põhjal.

Muudatusettepanek 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemipõhise lähenemisviisi 
omandamiseks on vaja teadus- ja 
uuendustegevuse kooskõlastatud 
strateegilist planeerimist. Koordineerimise 
abil saab vähendada killustatust ning 
parandada kogu teadusringkonnas 
tehnoloogiliste ja taristuressursside 
kasutamist seoses iga probleemiga. Lisaks 
nõuab edu saavutamine innovatsiooni 
valdkonnas tavaliselt teadusuuringute 
pikaajalist kõrget kvaliteeti. Strateegilised 
meetmed ja teaduslik juhtimine võivad 
tagada juba algusest peale asjatundliku 
abi ja, arvestades innovatsioonitsükli 
keerukusega, edendada innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet ning soodustada 
välisriikide teadlaste arvukamat osavõttu. 
Teaduslikul juhtimisel põhinevad 
strateegilised teadusuuringud ja 
innovatsiooni koordineerimine seoses iga 
probleemiga seatakse sisse akadeemilistest 
ringkondadest, tööstusest, lõppkasutajate 
ja kodanikuühiskonna hulgast avatud ja 
läbipaistva protsessi käigus valitud 
sõltumatutest kõrgtaseme ekspertidest 
moodustatud sektoripõhiste 
juhtimisnõukogude poolt, mis aitavad 
kooskõlas parimate juhtimistavadega 
koostada teadusuuringute- ja 
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innovatsiooniprogramme ning annavad 
tõukejõu ja vahendid koostoime ja 
sünergia edendamiseks laiemas ulatuses.

Or. en

Selgitus

Iga strateegilise nõukogu liikmeskond peaks olema tasakaalustatud ja kõrgetasemeline ning 
koosnema sidusrühmade esindajatest (teadus, tööstus, kodanikuühiskond, lõppkasutajad ja 
teised). Nõukogude roll peaks olema pakkuda järjepidevalt strateegilist nõu programmi 
„Horisont 2020” raames võetud ja kavandatud meetmete ning nendega seotud ühenduse 
poliitikavaldkondade kohta, ning tegeleda paljude vahendite ja algatuste (ühine kavandamine, 
avaliku ja erasektori partnerlused, avaliku sektori sisesed partnerlused, teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, Euroopa innovatsioonipartnerlused ja teised) vajaliku 
koordineerimisega.

Muudatusettepanek 844
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemipõhise lähenemisviisi 
omandamiseks on vaja teadus- ja 
uuendustegevuse kooskõlastatud 
strateegilist planeerimist. Koordineerimise 
abil saab vähendada killustatust ning 
parandada kogu teadusringkonnas 
tehnoloogiliste ja taristuressursside 
kasutamist seoses iga probleemiga. Lisaks 
nõuab edu saavutamine innovatsiooni 
valdkonnas tavaliselt teadusuuringute 
pikaajalist kõrget kvaliteeti. Strateegilised 
meetmed ja teaduslik juhtimine võivad 
tagada juba algusest peale asjatundliku 
abi ja, arvestades innovatsioonitsükli 
keerukusega, edendada innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet ning soodustada 
välisriikide teadlaste arvukamat osavõttu. 
Teaduslikul juhtimisel põhinevad 
strateegilised teadusuuringud ja 
innovatsiooni koordineerimine seoses iga 
probleemiga seatakse sisse sõltumatutest 
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kõrgtaseme ekspertidest moodustatud 
sektoripõhiste juhtimisnõukogude poolt, 
mis aitavad kooskõlas parimate 
juhtimistavadega koostada 
teadusuuringute- ja 
innovatsiooniprogramme ning annavad 
tõukejõu ja vahendid koostoime ja 
sünergia edendamiseks laiemas ulatuses. 
Nõukogude roll peaks olema pakkuda 
järjepidevalt strateegilist nõu programmi 
„Horisont 2020” raames võetud ja 
kavandatud meetmete ning nendega 
seotud ühenduse poliitikavaldkondade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Sektoripõhiste juhtimisnõukogude roll ja ülesanded tuleb määratleda selgelt.

Muudatusettepanek 845
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – viieteistkümnes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ühiskonnaprobleemi raames 
pannakse teadustöö prioriteedid ja 
eesmärgid läbipaistval ja osavõtlikul moel 
paika osaliste (sh teaduskogukond, 
teadlased (ka väiksematest 
teadusasutustest), avalik sektor, erasektor 
ja eriti VKEd, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja teised asjaomased 
sidusrühmad) tasakaalustatud osalemise 
kaudu; eelkõige seab komisjon prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames sisse 
eriplatvormid kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ning teadlaste vaheliseks dialoogiks 
teadustöö prioriteetide üle.
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Or. en

Muudatusettepanek 846
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

 Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Humanitaar- ja 
sotsiaalteadused peavad olema esindatud 
projekti- ja programmihindamise eest 
vastutavates programmikomisjonides ja 
eksperdirühmades kõigi teemade puhul.
Lisaks toetatakse nende teadusharude 
arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. 
Samamoodi keskendutakse kõigi 
probleemide puhul soo aspektile ja 
soolisele võrdõiguslikkusele. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Selgitus

See on vajalik, et humanitaar- ja sotsiaalteadused ei muutuks marginaalseks ja neid ei 
kasutataks ära vaid innovatsioonialaseid arvamusi ja innovatsioonile vastuvõtlikkust 
käsitleva teadusena. See tagab ühiskonnaprobleeme käsitlevate teadusuuringute 
multidistsiplinaarsuse.
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Muudatusettepanek 847
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Humanitaar- ja 
sotsiaalteadused peavad olema esindatud 
projekti- ja programmihindamise eest 
vastutavates programmikomisjonides ja 
eksperdirühmades kõigi teemade puhul.
Lisaks toetatakse nende teadusharude 
arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Selgitus

See on tingimata vajalik, et humanitaar- ja sotsiaalteadused ei muutuks marginaalseks ja neid 
ei kasutataks ära vaid innovatsioonialaseid arvamusi ja innovatsioonile vastuvõtlikkust 
käsitleva teadusena. See tagab ühiskonnaprobleeme käsitlevate teadusuuringute 
multidistsiplinaarsuse.

Muudatusettepanek 848
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Nad on esindatud 
projekti- ja programmihindamise eest 
vastutavates programmikomisjonides ja 
eksperdirühmades kõigi teemade puhul ja 
sotsiaalteadustele suunatud konkursside 
väljatöötamise kaudu ning nii lõimitakse 
nad täielikult tööprogrammidesse. Lisaks 
toetatakse nende teadusharude arengut ka 
seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
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piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega, ja erilist tähelepanu 
tuleb pöörata nende üleilmsete püüdluste 
toetamisele, kus Euroopa osalemiseks on 
vaja kriitilise massi koondumist ja kus 
Euroopa võiks olla juhtrollis. Peale selle 
antakse valdkonnaülest toetust 
rahvusvahelise koostöö jaoks seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Neid tuleks esitleda 
programmikomiteedes ja 
eksperdirühmades, mis vastutavad 
projektide ja programmide hindamise eest 
kõikides valdkondades. Lisaks toetatakse 
nende teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
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ühiskond”.

Or. fr

Muudatusettepanek 851
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused ning 
julgeoleku kaalutlused on kõikide nende 
probleemide lahendamise lahutamatu osa. 
Lisaks toetatakse nende teadusharude 
arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Selgitus

Julgeolek on kõigile eespool nimetatud eesmärkidele omane tunnusjoon ning eduka 
rakendamise tagamiseks tuleb sellega arvestada saamoodi nagu sotsiaal- ja 
humanitaarteadustega.

Muudatusettepanek 852
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku,
piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitika 
kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. ro

Muudatusettepanek 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samamoodi 
keskendutakse kõigi probleemide puhul 
soo aspektile ja soolisele 
võrdõiguslikkusele. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
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koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Euroopa muutuvas 
maailmas – kaasav, innovatiivne ja
analüüsiv ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
innovatiivne ja analüüsiv ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 855
Ioannis A. Tsoukalas



PE492.761v01-00 56/166 AM\907534ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
horisontaalne mõõde ja lahutamatu osa. 
Lisaks toetatakse nende teadusharude 
arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 
Paljude probleemide üleilmsust arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – kuueteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused, samuti 
kodanikuühiskonna integreerimine, on 
kõikide nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
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lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” alla kuulub ka 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 
lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 
püütakse anda tõuge tipptaseme 
saavutamiseks liidu vähem arenenud 
piirkondades.

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” alla kuulub ka 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 
lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 
püütakse anda tõuge tipptaseme 
saavutamiseks liiduga seotud 
ülemeremaades ja -territooriumidel ning
liidu vähem arenenud piirkondades.

Or. fr

Selgitus

Oluline on julgustada teadustegevuse ja innovatsiooni toimimist ülemeremaades ja -
territooriumidel.

Muudatusettepanek 858
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – seitsmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
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turvaline ühiskond” alla kuulub ka 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 
lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 
püütakse anda tõuge tipptaseme 
saavutamiseks liidu vähem arenenud 
piirkondades.

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 
lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 
püütakse edendada, võimaldada, arendada 
tipptaset ja anda tõuge tipptaseme 
saavutamiseks liidu vähem arenenud 
piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 859
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – üheksateistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l on suur roll tipptasemel teaduse, 
hariduse ja innovatsiooni koondamisel 
teadmiste kolmnurka. EIT teeb seda 
peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu. Lisaks 
tagab EIT kogemuste jagamise ka 
väljapoole teadmis- ja 
innovaatikakogukondi, kasutades selleks 
sihipäraseid tulemuste levitamise ja 
teadmiste jagamise meetmeid, ja edendab 
nii innovatsioonimudelite kiiremat 
kasutussevõttu kogu liidus.

EIT-l on suur roll tipptasemel teaduse, 
hariduse ja innovatsiooni koondamisel 
teadmiste kolmnurka. EIT teeb seda 
peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu. Lisaks 
tagab EIT kogemuste jagamise ka teadmis-
ja innovaatikakogukondade vahel ning 
väljapoole teadmis- ja 
innovaatikakogukondi, kasutades selleks 
sihipäraseid tulemuste levitamise ja 
teadmiste jagamise meetmeid, ja edendab 
nii innovatsioonimudelite kiiremat 
kasutussevõttu kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on otsustanud kujundada välja uue Euroopa on otsustanud kujundada välja uue 
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majanduse, mille aluseks on arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 
Selline muutumine nõuab enamat kui 
praeguse tehnoloogia mõningast 
täiustamist. Selleks on vaja palju suuremat 
teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 
mida toidavad uued pöördelised teadmised, 
mis võimaldavad Euroopal saavutada 
juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 
konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 
progressi peamiste mõjuritena toimivate 
tehnoloogilise paradigma muutuste 
tekitajana. Sellised paradigmamuutused on 
varem tavaliselt tekkinud avaliku sektori 
teadusbaasi põhjal ja alles seejärel pannud 
aluse täiesti uutele tööstus- ja 
majandusharudele.

majanduse, mille aluseks on arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 
Selline muutumine nõuab enamat kui 
praeguse tehnoloogia mõningast 
täiustamist. Selleks on vaja palju suuremat 
teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 
mida toidavad uued pöördelised teadmised, 
mis võimaldavad Euroopal saavutada 
juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 
konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 
progressi peamiste mõjuritena toimivate 
tehnoloogilise paradigma muutuste 
tekitajana. Sellised paradigmamuutused on 
varem tavaliselt tekkinud uudishimul 
põhinevate alusuuringute põhjal ja alles 
seejärel pannud aluse täiesti uutele tööstus-
ja majandusharudele.

Or. en

Muudatusettepanek 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on otsustanud kujundada välja uue 
majanduse, mille aluseks on arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 
Selline muutumine nõuab enamat kui 
praeguse tehnoloogia mõningast 
täiustamist. Selleks on vaja palju suuremat 
teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 
mida toidavad uued pöördelised teadmised, 
mis võimaldavad Euroopal saavutada 
juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 
konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 
progressi peamiste mõjuritena toimivate 
tehnoloogilise paradigma muutuste 
tekitajana. Sellised paradigmamuutused on 
varem tavaliselt tekkinud avaliku sektori 
teadusbaasi põhjal ja alles seejärel pannud 
aluse täiesti uutele tööstus- ja 

Euroopa on otsustanud kujundada välja uue 
majanduse, mille aluseks on arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 
Selline muutumine nõuab enamat kui 
praeguse tehnoloogia ja teadmiste
mõningast täiustamist. Selleks on vaja 
palju suuremat baasteaduse ja
teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 
mida toidavad uued pöördelised teadmised, 
mis võimaldavad Euroopal saavutada 
juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 
konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 
progressi peamiste mõjuritena toimivate 
teadusliku ja tehnoloogilise paradigma 
muutuste tekitajana. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori teadusbaasi põhjal 
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majandusharudele. ja alles seejärel pannud aluse täiesti uutele 
tööstus- ja majandusharudele.

Or. en

Muudatusettepanek 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veel üks suur osa probleemist on see, et 
paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 
sektor tippteadlastele piisavalt 
ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 
aastaid, enne kui andekad noorteadlased 
suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 
Uusi ideid ja energiat toovate uute 
teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 
edasilükkamisega läheb väga palju 
Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 
suurepärased teadlased lähevad oma 
karjääri alguses mujalt edu otsima.

Veel üks suur osa probleemist on see, et 
paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 
sektor tippteadlastele piisavalt 
ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 
aastaid, enne kui andekad noorteadlased 
suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 
Uusi ideid ja energiat toovate uute 
teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 
edasilükkamisega ja mõnel juhul isegi 
takistamisega läheb väga palju Euroopa 
teaduspotentsiaalist raisku, kui 
suurepärased teadlased lähevad oma 
karjääri alguses mujalt edu otsima.

Or. en

Muudatusettepanek 863
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veel üks suur osa probleemist on see, et 
paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 
sektor tippteadlastele piisavalt 
ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 
aastaid, enne kui andekad noorteadlased 
suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 

Veel üks suur osa probleemist on see, et 
paljudes Euroopa riikides ei paku avalik ja 
erasektor tippteadlastele piisavalt 
ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 
aastaid, enne kui andekad noorteadlased 
suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 
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Uusi ideid ja energiat toovate uute 
teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 
edasilükkamisega läheb väga palju 
Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 
suurepärased teadlased lähevad oma 
karjääri alguses mujalt edu otsima.

Uusi ideid ja energiat toovate uute 
teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 
edasilükkamisega läheb väga palju 
Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 
suurepärased teadlased lähevad oma 
karjääri alguses mujalt edu otsima.

Or. en

Muudatusettepanek 864
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 
Euroopa maailmakonkurentsis andeka 
teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 
USA võime pakkuda teadlase kohta 
rohkem vahendeid ja paremaid 
karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 
parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 
tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad.

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 
Euroopa maailmakonkurentsis andeka 
teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 
USA võime pakkuda teadlase kohta 
rohkem vahendeid, paremat 
valdkondadevahelist liikuvust ja sidemeid 
erasektoriga ning paremaid 
karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 
parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 
tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad.

Or. en

Muudatusettepanek 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 
hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 
parimad teadlased (nii mehed kui ka 
naised) ja anda neile vahendid, millega 
maailma tasemel paremini konkureerida. 

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 
hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 
parimad teadlased (nii mehed kui ka 
naised) ja anda neile vahendid, millega 
maailma tasemel paremini konkureerida. 
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ERC tegutseb autonoomselt: kõige 
mainekamatest ja asjatundlikumatest 
teadlastest ja inseneridest koosnev 
sõltumatu teadusnõukogu kehtestab üldise 
teadusstrateegia ning tal on täielikud 
volitused otsustada selle üle, millist liiki 
teadusuuringuid rahastatakse. Need tähtsad 
omadused tagavad ERC teadusprogrammi 
tulemuslikkuse, tegevuse kvaliteedi, 
vastastikuse hindamise ja usaldusväärsuse 
teadlaste seas.

ERC tegutseb autonoomselt: kõige 
mainekamatest ja asjatundlikumatest 
teadlastest ja inseneridest (nii eri 
vanuserühmade meestest kui ka naistest)
koosnev sõltumatu teadusnõukogu 
kehtestab üldise teadusstrateegia ning tal 
on täielikud volitused otsustada selle üle, 
millist liiki teadusuuringuid rahastatakse. 
Need tähtsad omadused tagavad ERC 
teadusprogrammi tulemuslikkuse, tegevuse 
kvaliteedi, vastastikuse hindamise ja 
usaldusväärsuse teadlaste seas.

Or. en

Muudatusettepanek 866
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 
eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 
need laiendavad teadmiste piire ning 
sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 
teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 
uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 
innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 
tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 
lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 
Uuenduslike ideedega tippteadlaste 
koondamine on innovatsiooniahela iga lüli 
alus.

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 
eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 
need laiendavad teadmiste piire ning 
sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 
teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 
uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 
innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 
tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 
lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 
ERC toetuste andmisel on pearõhk 
uuenduslikel ideedel ning teadlaste senise 
tegevuse kirjeldus on vajalik peamiselt 
selleks, et tõendada suutlikkust viia 
esitatud projekt lõpule. Uuenduslike 
ideedega tippteadlaste koondamine on 
innovatsiooniahela iga lüli alus.

Or. en
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Muudatusettepanek 867
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 
eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 
need laiendavad teadmiste piire ning 
sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 
teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 
uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 
innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 
tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 
lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 
Uuenduslike ideedega tippteadlaste 
koondamine on innovatsiooniahela iga lüli 
alus.

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 
eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 
need laiendavad teadmiste piire ning 
sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 
teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 
uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 
innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 
tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 
lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 
Uuenduslike ideedega tippteadlaste 
koondamine on innovatsiooniahela iga lüli 
alus. Samas ei tohiks alahinnata 
rakendusteaduse tähtsust.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 
pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 
tippteadlastele ja nende meeskondadele 
pöördeliste ja paljulubavate, kuid 
riskantsete teadusuuringutega 
tegelemiseks.

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 
pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 
suurepärastele ideedele ja need esitanud
meeskondadele pöördeliste ja 
paljulubavate, kuid riskantsete 
teadusuuringutega tegelemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 869
Alyn Smith
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC järgib rahastamisel järgmisi 
väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
stipendiumide andmise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 
üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 
taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 
teadlaste meeskonnad, kes töötavad 
Euroopas. Lisaks püüab ERC ergutada 
Euroopas tervet konkurentsi.

ERC järgib rahastamisel järgmisi 
väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
stipendiumide andmise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 
üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 
taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 
teadlaste meeskonnad, kes töötavad 
Euroopas. ERC püüab ergutada Euroopas 
tervet konkurentsi ja tagab, et alateadlikke 
soolisi eelarvamusi käsitletakse 
nõuetekohaselt hindamismenetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 870
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – teine lõik – esimene alalõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklike ja piirkondlike vahenditega tuleks 
toetada positiivse hinnangu saanud ERC 
projekte, mis vastavad tipptaseme 
kriteeriumidele, aga mida ei rahastata 
piisavalt programmi „Horisont 2020” 
vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti toetab ERC vajaduse korral 
teadusmaailma uusi, kujunemisjärgus
tööviise, mis võivad anda murrangulisi 
tulemusi, ning soodustab rahastatavate 
teadusuuringute kaubandusliku ja 
sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali 
uurimist.

Samuti toetab ERC vajaduse korral 
teadusmaailma uusi tööviise, mis võivad 
anda murrangulisi tulemusi, ning soodustab 
rahastatavate teadusuuringute 
kaubandusliku ja sotsiaalse innovatsiooni 
potentsiaali uurimist ja kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning suure 
ühiskondliku ja majandusliku mõjuga 
uurimistulemusteni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1% kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Or. en



PE492.761v01-00 66/166 AM\907534ET.doc

ET

Muudatusettepanek 873
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada 
väljastpoolt Euroopat pärit stipendiaatide 
arvu ning täiustada tippteadlaste toetamise 
riiklikke poliitikaid ja institutsionaalseid 
tavasid.

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
ideed, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1% kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
rakendatakse ERC programmide 
nähtavuse suurendamiseks ja tippteadlaste 
toetamise riikliku poliitika ja 
institutsionaalsete tavade täiustamiseks 
mõeldud edendamismeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning suure 
potentsiaalse ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga uurimistulemusteni 



AM\907534ET.doc 67/166 PE492.761v01-00

ET

ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

ning uuenduslike tehnoloogiate ja ideede 
kaubandusliku rakendamiseni ja mujal 
kasutamiseni ning ERC on aidanud 
märkimisväärselt kaasa Euroopa 
muutmisele maailma tippteadlaste jaoks 
ligimeelitavaks keskkonnaks. Eelkõige 
võtab ERC endale sihiks parandada 
oluliselt liidu publikatsioonide osakaalu 
maailma 1% kõige rohkem tsiteeritud 
publikatsioonide seas. Lisaks püütakse 
tunduvalt suurendada väljastpoolt Euroopat 
pärit stipendiaatide arvu ning täiustada 
tippteadlaste toetamise riiklikke poliitikaid 
ja institutsionaalseid tavasid. ERC jagab 
kogemusi ja parimaid tavasid piirkondlike 
ja riiklike teadusuuringuid rahastavate 
asutustega, et soodustada väljapaistvate 
teadlaste toetamist. Lisaks suurendab 
ERC veelgi oma programmide nähtavust 
Euroopast väljaspool, et meelitada ligi 
väljapaistvaid teadlasi.

Or. en

Muudatusettepanek 875
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1% kõige rohkem 
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tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse suurendada väljastpoolt Euroopat 
pärit stipendiaatide arvu, kui selliste 
teadlaste töö lisab väärtust Euroopa 
teadusuuringutele, suurendada teadlaste 
võimalusi naasta tööle pärast pausi ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 876
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1% kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse suurendada väljastpoolt Euroopat 
pärit stipendiaatide, kaasa arvatud 
naissoost stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 877
Luigi Berlinguer
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1% kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.
Samavõrra tuleks hinnata võimalust võtta 
kasutusele uuenduslikke tehnoloogiaid ja 
ideid ning neid täielikult kaubanduslikult 
rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
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juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, millega tagatakse
ettepanekute õiglane ja erapooletu 
käsitlemine, kus tuleb olla hoolikas 
kokkusattumuse korral, et otsustajate 
nõukogu liikmed võivad sageli olla ka 
toetuste saajad, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase, 
murrangulised ideed ja anne teadlase 
soost, rahvusest, asutusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja 
hindamismenetlusi ning kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
tulemuslikkust, selgust, stabiilsust ja 
lihtsust nii taotlejate jaoks kui ka kavade 
elluviimises ja juhtimises, ning kuidas 
kõige paremini reageerida tekkinud 
vajadustele. Sõltumatu teadusnõukogu 
püüab hoida ja täiustada ERC 
maailmatasemel vastastikuse hindamise 
süsteemi, mille aluseks on ettepanekute 
läbipaistev, õiglane ja erapooletu 
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anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

käsitlemine, et võimaldada teha kindlaks 
murranguline teaduse tipptase ja anne 
teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. Kui neid kriteeriume ei 
täideta, võivad osalejad nõuda ekspertide 
eemaldamist hindamisest, et vältida 
võimalikku kahju. ERC jätkab oma 
strateegiliste uuringute läbiviimist, et 
valmistada ette ja toetada oma tegevust, 
säilitada tihedaid suhteid teadlastega, 
piirkondlike ja riiklike 
rahastamisasutustega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid. ERC tagab oma tegevuse 
ja tulemuste teemalises suhtluses teadlaste 
ja üldsusega läbipaistvuse ning säilitab 
rahastatud projektide kohta ajakohastatud 
andmed, sh andmete ülekandmise 
võimaluse.

Or. en

Muudatusettepanek 880
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
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kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid, vältides kattumist muu 
teadustegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid. ERC tegevust ja 
saavutusi hindab 2017. aastal 
teadusasutuste kõrgetasemeliste 
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sõltumatute juhtide rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 883
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 
sihipärasele valdkondadevahelisele 
koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Erieesmärk on soodustada 
eesliiniuuringuid, sh pöördeliselt uue 
tehnoloogia ja väga riskantsete ideede
tekkimist, mis põhinevad teaduslikel 
alustel ja millel on potentsiaali avada uusi 
valdkondi Euroopa teaduse ja tehnoloogia 
jaoks. Paindliku toetuse andmisega 
sihipärasele valdkondadevahelisele 
koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 884
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 
sihipärasele valdkondadevahelisele 
koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist alusuuringutel ja
teaduslikel alustel põhinevate uute ja väga 
riskantsete ideede uurimise teel. Paindliku 
toetuse andmisega sihipärasele 
valdkondadevahelisele koostööle erineva 
mahuga teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse 
andmisega sihipärasele 
valdkondadevahelisele koostööle erineva 
mahuga teadusuuringutes ning 
uuenduslike uurimistavade 
kasutuselevõtuga püütakse leida ja 
kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel, nt parandada teadmisi 
inimese haigustest ja mürgisuse 
mehhanismidest, ning rakendada 
tervishoiuga seotud liidu teadustegevuses 
ja riskide hindamise strateegiates 
töövahendeid ja inimeste jaoks olulisi 
raku-, genoomipõhiseid ja 
andmetöötlustehnoloogiaid, andes 
paindlikku toetust sihipärasele 
valdkondadevahelisele koostööle erineva 
mahuga teadusuuringutes ning püüdes
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tuua näiteid uutest paljulubavatest tehnoloogiatest ja nende 
rakendustest alusuuringutes või tööstuse kontekstis.

Muudatusettepanek 886
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 
sihipärasele valdkondadevahelisele 

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 
sihipärasele valdkondadevahelisele 



PE492.761v01-00 76/166 AM\907534ET.doc

ET

koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu. Selles on oluline osa täita 
aruka spetsialiseerumise platvormidel, 
eelkõige teabe loomises ja võrgustikku 
ühendamises, teabevahetuses, 
partnerlussuhete loomises ning teadus- ja 
innovatsioonipoliitika toetamises.

Or. pt

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise platvormide osa on määrava tähtsusega teabevahetuse ja -edastuse 
seisukohast ning, kui rääkida valdkondadevahelisest koostööst ning sihipärastest eri mahuga 
ja uuenduslike uurimistavadega teadusuuringutest.

Muudatusettepanek 887
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” saavutamiseks edendatakse 
teadaolevast, tunnustatust või laialdaselt 
kasutusel olevast kaugemale minevaid 
teadusuuringuid ning soodustatakse uudset 
visionäärlikku mõtlemist, mis avab 
paljulubavaid teid, mille kaudu võib jõuda 
võimsate uute tehnoloogiateni ja mis 
võivad kujundada välja juhtiva 
tehnoloogilise või intellektuaalse 
paradigma mitmeks kümnendiks. 
Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” saavutamiseks 
soodustatakse väikesemahulisi 
teadusuuringuid kõikides valdkondades, 
sealhulgas kujunemisjärgus teemadel ning 
seoses suurte teaduslik-tehnoloogiliste 
probleemidega, milleks on vaja ühinemist 

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” saavutamiseks edendatakse 
teadaolevast, tunnustatust või laialdaselt 
kasutusel olevast kaugemale minevaid 
teadusuuringuid ning soodustatakse uudset 
visionäärlikku mõtlemist, mis avab 
paljulubavaid teid, mille kaudu võib jõuda
võimsate uute tehnoloogiateni ja mis 
võivad kujundada välja juhtiva 
tehnoloogilise või intellektuaalse 
paradigma mitmeks kümnendiks. 
Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” saavutamiseks 
soodustatakse väikesemahulisi 
teadusuuringuid kõikides valdkondades, 
sealhulgas kujunemisjärgus teemadel ning 
seoses suurte teaduslik-tehnoloogiliste 
probleemidega, milleks on vaja ühinemist 
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ja koostööd Euroopa ja muu maailma 
programmide vahel. Selline tegutsemine 
juhindub tipptasemest ja hõlmab ka 
tehnoloogia tuleviku kujundamise 
konkurentsieelsete ideede uurimist, 
võimaldades ühiskonnal kasu saada 
valdkondadevaheliste teadusuuringutega 
seotud koostööst, mida on vaja teha 
Euroopa tasandil, et ühendada teadusest 
ajendatud teadusuuringud ja 
ühiskonnaprobleemidest või tööstuslikust 
konkurentsist ajendatud teadusuuringud.

ja koostööd Euroopa ja muu maailma 
programmide vahel. Selline tegutsemine 
juhindub tipptasemest ja hõlmab ka 
tehnoloogia tuleviku kujundamise 
konkurentsieelsete ideede uurimist, 
võimaldades ühiskonnal kasu saada 
valdkondadevaheliste teadusuuringutega 
seotud koostööst, mida on vaja teha 
Euroopa tasandil, et ühendada teadusest 
ajendatud teadusuuringud ja ühiskonda 
käsitlevatest eesmärkidest ning
ühiskonnaprobleemidest või tööstuslikust 
konkurentsist ajendatud teadusuuringud.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda 
koostöö tulemusena. See ei nõua mitte 
ainult teaduse ja tehnoloogia tipptaset, 
vaid ka uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
biotehnoloogia ja robootika, keemia, maa 
süsteeme käsitlevad teadusharud, 
materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus) vahelise tiheda koostöö 
tulemusena.

Or. fr

Selgitus

Multidistsiplinaarsed bio- ja inseneriteaduste tehnoloogiad on olulised teadusuuringute 
jaoks, mis põhinevad bioloogiliste mehhanismide mõistmisel, ning seetõttu tuleks neid 
käesolevas lõigus mainida.
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Muudatusettepanek 889
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, füüsika, matemaatika,
modelleerimine, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 890
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia,
keemia, füüsika, matemaatika, maa 
süsteeme käsitlevad teadusharud, 
materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
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tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 891
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, matemaatika, füüsika, maa 
süsteeme käsitlevad teadusharud, 
materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad 
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, matemaatika, maa süsteeme 
käsitlevad teadusharud, materjaliteadus, 
neuro- ja kognitiivteadused, sotsiaalteadus 
ja majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
keemia, maa süsteeme käsitlevad
teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 
kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 
majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 
läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 
tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 
teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 
meditsiin, keemia, maa süsteeme 
käsitlevad teadusharud, materjaliteadus, 
neuro- ja kognitiivteadused, sotsiaalteadus 
ja majandusteadus), kunstide ja 
humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 
tulemusena. See ei nõua mitte ainult 
teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 
uut suhtumist ja uusi suhteid 
teadusuuringute valdkonna erinevate 
osaliste vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 894
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõnd ideed saab arendada 
väikesemahuliselt, aga mõni võib olla nii 
mitmetahuline, et selleks on vaja 
ulatuslikku ühistegutsemist väga pika aja 
jooksul. Maailma suured majandusriigid on 
seda mõistnud, mistõttu tiheneb konkurents 
selle nimel, et tuvastada ja ära kasutada 
teaduse eesliinil tekkivaid tehnoloogilisi 
võimalusi, mis võivad innovatsioonile 
märkimisväärselt kaasa aidata ja 
ühiskonnale kasulikud olla. 
Tulemuslikkuse nimel peavad need 
tegevused kiiresti suuremahuliseks 
kujunema, ühendades ühiste eesmärkide 
täitmiseks Euroopa, riikliku ja piirkondliku 
tasandi programmid, et saavutada kriitiline 
mass, soodustada koostoimet ja tekitada 
optimaalne võimendav mõju.

Mõnd ideed saab arendada 
väikesemahuliselt, aga mõni võib olla nii 
mitmetahuline, et selleks on vaja 
ulatuslikku ühistegutsemist väga pika aja 
jooksul. Maailma suured majandusriigid on 
seda mõistnud, mistõttu tiheneb konkurents 
selle nimel, et tuvastada ja ära kasutada 
teaduse eesliinil tekkivaid tehnoloogilisi 
võimalusi, mis võivad innovatsioonile 
märkimisväärselt kaasa aidata ja 
ühiskonnale kasulikud olla. Need 
edusammud määravad väga tõenäoliselt 
tulevased liidrid maailma teaduses, 
tehnoloogias ja majanduses.
Tulemuslikkuse nimel tuleb neid tegevusi 
asjatundlikult juhtida ja need peavad 
kiiresti suuremahuliseks kujunema, 
ühendades ühiste eesmärkide täitmiseks 
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
programmid, et saavutada kriitiline mass, 
soodustada koostoimet ja tekitada 
optimaalne võimendav mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 895
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 
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teaduspõhisele innovatsioonile: alates
õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 
väikesemahulisest uurimisest alt üles 
põhimõttel kuni uute teadlaste ja 
innovaatikakogukondade loomiseni 
kujunemisjärgus pöördelistes 
uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 
teadusuuringute algatamiseni kõrgete 
visionäärlike sihtide saavutamiseks 
koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 
tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 
nad samuti täiendavad üksteist ja on 
koostoimelised. Näiteks võib 
väikesemahulise uurimise käigus avastada 
selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 
väljatöötamiseks, mis võivad viia 
tegevuskavade alusel elluviidavate 
laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 
arvukalt erinevaid teadlasi (sh 
noorteadlased ja teadusuuringumahukad 
VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 
poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 
teadlased), kes on koondunud 
väljakujunevate, küpsevate ja 
mitmekesistuvate teadusuuringute 
tegevuskavade ümber.

teaduspõhisele innovatsioonile: alates 
õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 
väikesemahulisest uurimisest alt üles 
põhimõttel kuni uute teadlaste ja 
innovaatikakogukondade loomiseni 
kujunemisjärgus pöördelistes 
uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 
teadusuuringute algatamiseni kõrgete 
visionäärlike sihtide saavutamiseks 
koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 
tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 
nad samuti täiendavad üksteist ja on 
koostoimelised. Näiteks võib 
väikesemahulise uurimise käigus avastada 
selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 
väljatöötamiseks, mis võivad viia 
tegevuskavade alusel elluviidavate 
laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 
arvukalt erinevaid teadlasi (sh 
noorteadlased ja teadusuuringumahukad 
VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 
poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 
teadlased), kes on koondunud tekkivate,
väljakujunevate, küpsevate ja 
mitmekesistuvate teadusuuringute 
tegevuskavade ümber.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Uudsete ideede soodustamisega 
(algatus „FET Open”) toetatakse 
programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames algjärgus
teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, 
millega pannakse alus pöördelisele uuele 
tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 
praegused paradigmad ja tungivad 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 
(algatus „FET Open”) toetatakse 
programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames algetapis teaduslikke 
ja tehnoloogilisi uuringuid, millega 
pannakse alus pöördelisele uuele 
tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 
praegused paradigmad ja tungivad 
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tundmatutesse valdkondadesse. Alt üles 
põhimõtet järgiv valikuprotsess on avatud 
kõigile uurimisideedele ja tekitab 
mitmekesise sihtprojektide portfelli. 
Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 
valdkondade, muutuste ja suundumuste 
varane avastamine ning uute võimekate 
teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine.

tundmatutesse valdkondadesse. Alt üles 
põhimõtet järgiv valikuprotsess on avatud 
kõigile uurimisideedele ja tekitab 
mitmekesise sihtprojektide portfelli. 
Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 
valdkondade, muutuste ja suundumuste 
varane avastamine ning uute võimekate 
teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Kujunemisjärgus teemade ja 
kogukondade toetamisega (algatus „FET 
Proactive”) käsitletakse programmi 
„Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames mitut paljulubavat 
uurimisteemat, millel on potentsiaali 
tekitada piisaval hulgal omavahel seotud 
projekte, mis üheskoos uurivad erinevaid 
teemasid mitme nurga alt ja täiendavad 
Euroopa teadmiste pagasit.

(b) Kujunemisjärgus teemade ja 
kogukondade toetamisega (algatus „FET 
Proactive”) käsitletakse programmi 
„Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames ja tihedalt seotuna 
ühiskonnaprobleeme ja
tööstustehnoloogiat käsitlevate teemadega
mitut paljulubavat uurimisteemat, millel on 
potentsiaali tekitada piisaval hulgal 
omavahel seotud projekte, mis üheskoos 
uurivad erinevaid teemasid mitme nurga alt 
ja täiendavad Euroopa teadmiste pagasit.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Suurte valdkondadevaheliste teaduslik- (c) Suurte valdkondadevaheliste teaduslik-
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tehnoloogiliste probleemidega 
tegelemisega (algatus „FET Flagships”) 
toetatakse programmi „Tulevased ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiad” raames 
kaugeleulatuvate eesmärkidega suuri 
teadusuuringuid, mille eesmärk on 
teaduslik läbimurre. Nende tegevuste jaoks 
on kasulik Euroopa ja riikide 
tegevuskavade kooskõlastamine. Teaduse 
edusammud peaksid olema tugev ja lai alus 
tulevasele tehnoloogilisele innovatsioonile 
ja uuenduste rakendamisele erinevates 
majandusharudes ning uudsetele, 
ühiskonna jaoks kasulikele ideedele.

tehnoloogiliste probleemidega 
tegelemisega (algatus „FET Flagships”) 
toetatakse programmi „Tulevased ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiad” raames 
kaugeleulatuvate eesmärkidega suuri 
teadusuuringuid, mille eesmärk on 
teaduslik ja tehnoloogiline läbimurre. 
Nende tegevuste jaoks on kasulik Euroopa 
ja riikide ja piirkondade tegevuskavade 
kooskõlastamine. Teaduse edusammud 
peaksid olema tugev ja lai alus tulevasele 
tehnoloogilisele innovatsioonile ja 
uuenduste rakendamisele erinevates 
majandusharudes ning uudsetele, 
ühiskonna jaoks kasulikele ideedele.
Prioriteedina tuleks käsitleda suure 
sotsiaalse mõjuga tegevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avatuse ning teemade, kogukondade ja 
rahastamise struktureerimise erinevad 
tasemed määratakse kindlaks iga tegevuse 
jaoks eraldi, et need oleksid soovitud 
eesmärkide saavutamiseks kõige 
optimaalsemad.

Avatuse ning teemade, kogukondade ja 
rahastamise struktureerimise erinevad 
tasemed määratakse kindlaks iga tegevuse 
jaoks eraldi, et need oleksid soovitud 
eesmärkide saavutamiseks kõige 
optimaalsemad. Erieesmärgi „Tulevased 
ja kujunemisjärgus tehnoloogiad”
tegevuse puhul võib ühise huvi ja 
vastastikuse kasu nimel teha koostööd 
kolmandate osapooltega, kaitstes samas 
Euroopa huve.

Or. en
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Muudatusettepanek 900
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Part – punkt 2 – alapunkt 2.3 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgiga FEST tegeletakse 
programmi „Horisont 2020” kõigi kolme 
prioriteedi raames. FESTi eelarve 
eraldatakse kolme prioriteedi vahel 
proportsionaalselt vastavalt programmi 
„Horisont 2020” kogueelarve eraldistele 
kolme prioriteedi vahel.
FESTi juhtnõukogu koosneb kõige 
mainekamatest, asjakohaste 
eksperditeadmistega teadlastest ja 
inseneridest, kes tagavad 
uurimisvaldkondade mitmekesisuse ja 
tegutsevad isiklikult; FESTi juhtnõukogu 
esitab komisjonile oma seisukohad ja 
annab nõu FESTi tegevuse teadusliku 
strateegia, tööprogrammide kehtestamise, 
konkursikutsete kriteeriumide, algatuste 
„FEST Proactive” ja FESTi juhtalgatuste 
konkreetsete teemade määratlemise kohta.
Eranditult kõikide FESTi projektide 
hindamise käigus järgitakse teaduse ja 
tehnoloogia tipptaseme rangeid 
kriteeriume ning teises ja kolmandas 
sambas innovatsioonipotentsiaali (mõju) 
kriteeriumit.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Marie Curie nimelised meetmed 3. Marie Skłodowska-Curie nimelised 
meetmed

Or. en

Muudatusettepanek 902
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et luua uusi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, meelitades maailma 
juhtivaid teadlasi Euroopasse, et luua ja 
edastada uusi oskusi, teadmisi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et luua uusi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Erieesmärk on Euroopa teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonna personali
optimaalse arengu ja aktiivse kasutamise 
tagamine, et luua uusi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.
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Or. en

Muudatusettepanek 904
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et luua uusi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et arendada uusi 
oskusi, teadmisi ja innovatsiooni ning 
niimoodi realiseerida kõikide sektorite ja 
piirkondade kogu potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 905
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et luua uusi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 
kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 
kasutamise tagamine, et arendada uusi 
teadusalaseid ja tehnoloogilisi oskusi ja 
innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 
kõikide sektorite ja piirkondade kogu 
potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 906
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 
tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 
mis sobiks suurest konkurentsist
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja innovatsioonioskused, 
mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 
vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 
teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 
jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 
teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 
tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20 %ni.

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Eritähelepanu tuleb pöörata 
juhendamisskeemidele, mis ergutavad 
teadmiste, kogemuste ja võrgustike 
edastamist pensionile jäävatelt teadlastelt 
noortele teadlastele. Euroopa peab välja 
töötama tipptasemel uuenduslikud 
koolituskavad, mis sobiks suurest 
konkurentsist teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja innovatsioonioskused, 
mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 
vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 
teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 
jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 
teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 
tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7% Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20%ni.

Or. en

Muudatusettepanek 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 
tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 
tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 
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mis sobiks suurest konkurentsist 
teadusuuringute ja innovatsiooni
valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja innovatsioonioskused, 
mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 
vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 
teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 
jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 
teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 
tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20 %ni.

mis sobiks suurest konkurentsist 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja innovatsioonioskused, 
mida tuleviku töökohtadel vaja läheb ja et 
julgustada neid mõtlema karjääri peale 
tööstuses või kõige uuenduslikumates 
ettevõtetes, on vaja ettevõtete, kaasa 
arvatud VKEde ja teiste sotsiaal-
majanduslike tegutsejate jõulist osalust. 
Samuti on vaja suurendada teadlaste 
liikuvust, sest praegu on see liiga 
tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7% Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20%ni.

Or. en

Muudatusettepanek 908
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 
tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 
mis sobiks suurest konkurentsist 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja innovatsioonioskused, 
mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 
vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 
teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 
jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 
teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 

Vajalikud reformid peavad algama 
teadlaste karjääri esimestes etappides –
nende doktoriõppes või samaväärses 
kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 
tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 
mis sobiks suurest konkurentsist 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning nende 
valdkondadevahelisusest tingitud 
vajadustega. Selleks et teadlastel 
kujuneksid välja valdkonnaülesed
innovatsiooni- ja ettevõtlusoskused, mida 
tuleviku töökohtadel vaja läheb, on vaja 
ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja teiste 
sotsiaal-majanduslike tegutsejate jõulist 
osalust. Samuti on vaja suurendada 
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tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20 %ni.

teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 
tagasihoidlik – 2008. aastal sai teises 
liikmesriigis koolitust ainult 7% Euroopa 
doktorantidest, kuid 2030. aastaks 
soovitakse see näitaja viia 20%ni.

Or. en

Muudatusettepanek 909
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadlaste liikuvuse suurendamine ja 
teistest liikmesriikidest pärit teadlaste 
huviobjektiks olevate asutuste ressursside 
parandamine aitavad kaasa teaduse 
tippkeskuste kujunemisele Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 
etapis. Vaja on suurendada teadlaste 
liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 
keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 
vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 
õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 
jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 
akadeemiliste ringkondade, 
uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 
riikideüleses koostöös. Inimtegur on 

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 
etapis. Vaja on suurendada teadlaste 
liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 
keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 
vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 
õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 
jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 
akadeemiliste ringkondade, 
uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 
riikideüleses koostöös. Inimtegur on 
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jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 
koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 
loova Euroopa, mis suudab tulla toime 
ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 
poliitikate killustatuse vähendamiseks 
määrava tähtsusega. Koostöö ja teadmiste 
jagamine individuaalse liikuvuse kaudu 
karjääri kõikidel etappidel ning 
tipposkustega teadlaste ja novaatorite 
vahetamise kaudu on väga vajalikud 
selleks, et Euroopa naaseks jätkusuutliku 
majanduskasvu teele ning lahendaks 
ühiskonnaprobleemid.

jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 
koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 
loova Euroopa, mis suudab tulla toime 
ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 
poliitikate killustatuse vähendamiseks 
määrava tähtsusega. Koostöö ja teadmiste 
jagamine individuaalse liikuvuse kaudu 
karjääri kõikidel etappidel ning 
tipposkustega teadlaste ja novaatorite 
vahetamise kaudu on väga vajalikud 
selleks, et Euroopa naaseks jätkusuutliku 
majanduskasvu teele ning lahendaks 
ühiskonnaprobleemid. Samas kontekstis 
peaks programm „Horisont 2020” 
ergutama samuti Euroopa teadlaste 
koostööd, luues nn teadlase kaardi 
süsteemi, millega eraldatakse raha 
teadusuuringuteks, kui teadlased liiguvad 
kõigi liikmesriikide ülikoolide vahel, 
toetatakse tippkeskusi, iseseisvaid ülikoole 
ja teadlaste suuremat liikuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 911
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 
etapis. Vaja on suurendada teadlaste 
liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 
keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 
vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 
õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 
jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 
akadeemiliste ringkondade, 
uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 
riikideüleses koostöös. Inimtegur on 
jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 
koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 
loova Euroopa, mis suudab tulla toime 

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 
etapis. Vaja on suurendada teadlaste 
liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 
keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 
vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 
õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 
jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 
akadeemiliste ringkondade, 
uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 
riikideüleses koostöös. Inimtegur on 
jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 
koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 
loova Euroopa, mis suudab tulla toime 
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ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 
poliitikate killustatuse vähendamiseks 
määrava tähtsusega. Koostöö ja teadmiste 
jagamine individuaalse liikuvuse kaudu 
karjääri kõikidel etappidel ning 
tipposkustega teadlaste ja novaatorite 
vahetamise kaudu on väga vajalikud 
selleks, et Euroopa naaseks jätkusuutliku 
majanduskasvu teele ning lahendaks 
ühiskonnaprobleemid.

ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 
poliitikate killustatuse vähendamiseks 
määrava tähtsusega. Vaba juurdepääs 
uurimistulemustele ja koostööle ning
teadmiste jagamine individuaalse liikuvuse 
kaudu karjääri kõikidel etappidel ning 
tipposkustega teadlaste ja novaatorite 
vahetamise kaudu on väga vajalikud 
selleks, et Euroopa vähendaks liidusiseseid 
erinevusi teadusuuringute ja 
innovatsioonivõime alal ning naaseks 
jätkusuutliku majanduskasvu teele ning 
lahendaks ühiskonnaprobleemid.

Or. en

Muudatusettepanek 912
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikuvuse programmid tagavad naiste ja 
meeste tõhusad ja võrdsed võimalused
ning sisaldavad konkreetseid meetmeid 
takistuste eemaldamiseks kõigi teadlaste 
liikuvuse teelt.

Or. en

Muudatusettepanek 913
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikuvate teadlaste toetusvahendina 
kasutatavate stipendiumite puhul tuleb 
Euroopa-sisese liikuvuse käigus tagada 
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ühilduvus. Lahendada tuleb maksuõiguse 
küsimused ja säilitada Euroopa teadlaste 
sotsiaalkaitse.

Or. de

Selgitus

Stipendiumid on rahvusvahelise teaduskoostöö toetamise lahutamatu osa. Euroopa-sisene 
liikuvus ei tohi ebaõnnestuda ühilduvusprobleemide, maksuõiguse küsimuste või teadlaste 
puuduva sotsiaalkaitse tõttu.

Muudatusettepanek 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Sooline 
võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 
tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 
järjekindlalt tagatud kogu Euroopas.

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
kogu Euroopas ühtselt meelitama 
teadlaseks rohkem noori naisi ja mehi ning 
pakkuma neile väga ahvatlevaid võimalusi 
ja töökeskkonda teadusuuringuteks ja 
uuendustegevuseks. Kõige andekamad 
inimesed nii Euroopast kui ka mujalt 
peavad nägema Euroopat parima 
töökohana. Sooline võrdõiguslikkus, 
kvaliteetsed ja kindlad tööhõive- ja 
töötingimused ning tunnustus on ülitähtsad 
aspektid, mis peavad olema järjekindlalt 
tagatud kogu Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 915
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kuues lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Sooline 
võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 
tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 
järjekindlalt tagatud kogu Euroopas.

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Sooline 
võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 
tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
ja sotsiaalne staatus on ülitähtsad 
aspektid, mis peavad olema järjekindlalt 
tagatud kogu Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 916
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Sooline 
võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 
tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 
järjekindlalt tagatud kogu Euroopas.

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Naiste ja meeste 
võrdsed võimalused, kvaliteetsed ja 
kindlad tööhõive- ja töötingimused ning 
tunnustus on ülitähtsad aspektid, mis 
peavad olema järjekindlalt tagatud kogu 
Euroopas.
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Or. en

Muudatusettepanek 917
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilised meetmed ja teadusalane 
nõustamine võivad tagada Marie Curie 
nimeliste meetmete sujuvama 
rakendamise. Seetõttu rakendab ERC 
sõltumatu teadusnõukogu Marie Curie 
nimelisi meetmeid, teeb nende üle pidevat 
järelevalvet ja kaalub, kuidas oleks kõige 
parem saavutada oma eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 918
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 
liidupoolse rahastamise ega ainult 
liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on 
läbi viinud reforme, et parandada 
kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 
ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 
edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 
riikide vahel on suuri erinevusi. Üldine 
teaduslik-tehniline koostöö on Euroopa 
avaliku ja erasektori vahel üldiselt nõrk.
Samuti on nõrgal tasemel sooline 
võrdõiguslikkus ning jõupingutused 
tudengite ja teadlaste kohalemeelitamiseks 
väljastpoolt Euroopa teadusruumi. Praegu 

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 
liidupoolse rahastamise ega ainult 
liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on 
läbi viinud reforme, et parandada 
kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 
ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 
edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 
riikide vahel on suuri erinevusi. Samuti on 
nõrgal tasemel naiste ja meeste võrdsed 
võimalused teadusuuringutes ja 
innovatsioonis ning jõupingutused 
mõlemast soost tudengite ja teadlaste 
kohalemeelitamiseks väljastpoolt Euroopa 
teadusruumi. Praegu on liidu doktorantide 
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on liidu doktorantide seas kolmandate 
riikide kodanikke umbes 20 %, ent 
Ameerika Ühendriikides on see näitaja 
umbes 35 %. Selle muutuse kiirendamiseks 
on vaja strateegilist riikideülest tegutsemist 
liidu tasandil. Hädavajalike 
struktuurireformide ärgitamiseks on 
liidupoolne rahastamine määrava 
tähtsusega.

seas kolmandate riikide kodanikke umbes 
20%, ent Ameerika Ühendriikides on see 
näitaja umbes 35%. Selle muutuse 
kiirendamiseks on vaja strateegilist 
riikideülest tegutsemist liidu tasandil. 
Hädavajalike struktuurireformide 
ärgitamiseks on liidupoolne rahastamine 
määrava tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Marie Curie nimelised meetmed 
on olnud silmatorkavalt edukad nii 
riikidevahelise kui ka sektoritevahelise 
liikuvuse edendamisel ning Euroopa 
teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise 
juhendi alusel suurepäraste tööhõive- ja 
töötingimustega teaduskarjääri pakkumisel 
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. 
Liikmesriikidel ei ole pakkuda midagi, 
mille ulatus, maht, rahastamine, 
rahvusvahelisus ning teadmiste loomine ja 
edastamine oleks võrdväärne. Meetmed on 
suurendanud teiste riikide teadlaste 
huviobjektiks olevate asutuste ressursse 
ning aidanud sel viisil kaasa tippkeskuste 
levikule liidus. Need on olnud oma 
silmatorkava struktureeriva mõjuga 
eeskujuks, levitades riiklikul tasandil oma 
parimaid tavasid. Marie Curie nimeliste 
meetmete alt üles põhimõte on 
võimaldanud enamikul neist asutustest ka 
koolitada ühiskonnaprobleeme lahendada 
suutvate teadlaste uue põlvkonna ja 
parandada nende oskusi.

Euroopa Marie Skłodowska-Curie
nimelised meetmed on olnud 
silmatorkavalt edukad nii riikidevahelise 
kui ka sektoritevahelise liikuvuse 
edendamisel ning Euroopa teadlaste harta 
ja teadlaste töölevõtmise juhendi alusel 
suurepäraste tööhõive- ja töötingimustega 
teaduskarjääri pakkumisel Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil. Liikmesriikidel ei 
ole pakkuda midagi, mille ulatus, maht, 
rahastamine, rahvusvahelisus ning 
teadmiste loomine ja edastamine oleks 
võrdväärne. Meetmed on suurendanud 
teiste riikide teadlaste huviobjektiks
olevate asutuste ressursse ning aidanud sel 
viisil kaasa tippkeskuste levikule liidus. 
Need on olnud oma silmatorkava 
struktureeriva mõjuga eeskujuks, levitades 
riiklikul tasandil oma parimaid tavasid. 
Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete alt üles põhimõte on 
võimaldanud enamikul neist asutustest ka 
koolitada ühiskonnaprobleeme lahendada 
suutvate teadlaste uue põlvkonna ja 
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parandada nende oskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete 
edasiarendamine oleks märkimisväärne 
panus Euroopa teadusruumi arengusse. 
Kogu Euroopat hõlmava konkurentsi 
põhise rahastamisega ärgitavad Marie 
Curie nimelised meetmed uute, 
loominguliste ja innovaatiliste 
koolitusviiside teket, nagu 
tööstusdoktorantuur, milles osalevad 
hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna tegutsejad, kes konkureerivad 
üleilmsel tasandil tipptasemel maine eest. 
Kui liit rahastab nende meetmete kaudu 
parimaid teadusuuringute ja 
koolitusprogramme, milles järgitakse ELi 
innovatiivset doktoriõpet käsitlevaid 
põhimõtteid, edendatakse ka nende laiemat 
levikut ja kasutuselevõttu, mis viib 
struktureerituma doktoriõppeni.

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete edasiarendamine oleks 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kogu Euroopat 
hõlmava konkurentsi põhise rahastamisega 
ärgitavad Marie Skłodowska-Curie
nimelised meetmed uute, loominguliste ja 
innovaatiliste koolitusviiside teket, nagu 
tööstusdoktorantuur, milles osalevad 
hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna tegutsejad, kes konkureerivad 
üleilmsel tasandil tipptasemel maine eest. 
Kui liit rahastab nende meetmete kaudu 
parimaid teadusuuringute ja 
koolitusprogramme, milles järgitakse ELi 
innovatiivset doktoriõpet käsitlevaid 
põhimõtteid, edendatakse ka nende laiemat 
levikut ja kasutuselevõttu, mis viib 
struktureerituma doktoriõppeni.

Or. en

Muudatusettepanek 921
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete 
edasiarendamine oleks märkimisväärne 
panus Euroopa teadusruumi arengusse. 
Kogu Euroopat hõlmava konkurentsi 
põhise rahastamisega ärgitavad Marie 
Curie nimelised meetmed uute, 
loominguliste ja innovaatiliste 
koolitusviiside teket, nagu 
tööstusdoktorantuur, milles osalevad 
hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna tegutsejad, kes konkureerivad 
üleilmsel tasandil tipptasemel maine eest. 
Kui liit rahastab nende meetmete kaudu 
parimaid teadusuuringute ja 
koolitusprogramme, milles järgitakse ELi 
innovatiivset doktoriõpet käsitlevaid 
põhimõtteid, edendatakse ka nende laiemat 
levikut ja kasutuselevõttu, mis viib 
struktureerituma doktoriõppeni.

Marie Curie nimeliste meetmete 
edasiarendamine oleks märkimisväärne 
panus Euroopa teadusruumi arengusse. 
Kogu Euroopat hõlmava konkurentsi 
põhise rahastamisega ärgitavad Marie 
Curie nimelised meetmed uute, 
loominguliste ja innovaatiliste 
koolitusviiside teket, nagu doktorikraad 
ühendatud aladel või tööstuses, milles 
osalevad hariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tegutsejad, kes 
konkureerivad üleilmsel tasandil 
tipptasemel maine eest. Kui liit rahastab 
nende meetmete kaudu parimaid 
teadusuuringute ja koolitusprogramme, 
milles järgitakse ELi innovatiivset 
doktoriõpet käsitlevaid põhimõtteid, 
edendatakse ka nende laiemat levikut ja 
kasutuselevõttu, mis viib struktureerituma 
doktoriõppeni.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie stipendiume antakse ka 
kogenud teadlastele ja inseneridele ajutise 
liikuvuse võimaldamiseks avaliku sektori 
asutustest erasektorisse ja vastupidi, 
julgustades ja toetades ülikoole, 
uurimiskeskusi ja ettevõtteid sel viisil 
omavahel Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil koostööd tegema. Väljakujunenud 
läbipaistva ja õiglase hindamissüsteemi 
abil leitakse Marie Curie nimeliste 

Marie Skłodowska-Curie stipendiume 
antakse ka kogenud teadlastele ja 
inseneridele ajutise liikuvuse 
võimaldamiseks avaliku sektori asutustest 
erasektorisse ja vastupidi, julgustades ja 
toetades ülikoole, uurimiskeskusi ja 
ettevõtteid sel viisil omavahel Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil koostööd tegema. 
Väljakujunenud läbipaistva ja õiglase 
hindamissüsteemi abil leitakse Marie 
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meetmete jaoks rahvusvahelises 
konkurentsis teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tipptalendid, mis 
parandab mainet ja motiveerib nii teadlasi 
oma karjääri Euroopas edendama.

Skłodowska-Curie nimeliste meetmete 
jaoks rahvusvahelises konkurentsis 
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna 
tipptalendid, mis parandab mainet ja 
motiveerib nii teadlasi oma karjääri 
Euroopas edendama.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemid, mida tipposkustega 
teadlased ja novaatorid lahendada püüavad, 
ei ole ainult Euroopa probleem. Need on 
tohutult keerulised suured rahvusvahelised 
probleemid. Selleks peavad riigi-, sektori-
ja valdkonnaüleselt koostööd tegema 
Euroopa ja maailma parimad teadlased. 
Selles on suur roll Marie Curie nimelistel 
meetmetel, millega toetatakse töötajate 
vahetust, mis soodustab koosmõtlemist 
avatud innovatsiooni jaoks nii tähtsa 
rahvusvahelise ja sektoritevahelise 
teadmiste vahetuse teel.

Ühiskonnaprobleemid, mida tipposkustega 
teadlased ja novaatorid lahendada püüavad, 
ei ole ainult Euroopa probleem. Need on 
tohutult keerulised suured rahvusvahelised 
probleemid. Selleks peavad riigi-, sektori-
ja valdkonnaüleselt koostööd tegema 
Euroopa ja maailma parimad teadlased. 
Selles on suur roll Marie Skłodowska-
Curie nimelistel meetmetel, millega 
toetatakse töötajate vahetust, mis soodustab 
koosmõtlemist avatud innovatsiooni jaoks 
nii tähtsa rahvusvahelise ja 
sektoritevahelise teadmiste vahetuse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – punkt 3.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete Marie Curie nimeliste meetmete 
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kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 
Euroopa talendipagasi suurendamiseks 
määrava tähtsusega. Liidu meetmete 
arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 
suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline ja erarahastamine uute 
programmide loomiseks ja olemasolevate 
avamiseks rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 
Euroopa talendipagasi suurendamiseks 
määrava tähtsusega. Liidu meetmete 
arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 
suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline, avalik ja erarahastamine 
uute programmide loomiseks ja 
olemasolevate avamiseks rahvusvahelisele 
ja sektoritevahelisele koolitusele, 
liikuvusele ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete 
kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 
Euroopa talendipagasi suurendamiseks 
määrava tähtsusega. Liidu meetmete 
arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 
suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline ja erarahastamine uute 
programmide loomiseks ja olemasolevate 
avamiseks rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete kaasrahastamismehhanismi 
laiendamine on Euroopa talendipagasi 
suurendamiseks määrava tähtsusega. Liidu 
meetmete arvuline ja struktuuriline mõju 
kasvab, sest suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline ja erarahastamine uute 
programmide loomiseks ja olemasolevate 
avamiseks rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 926
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete 
kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 
Euroopa talendipagasi suurendamiseks 
määrava tähtsusega. Liidu meetmete 
arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 
suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline ja erarahastamine uute 
programmide loomiseks ja olemasolevate 
avamiseks rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

Marie Curie nimeliste meetmete 
kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 
Euroopa talendipagasi suurendamiseks 
määrava tähtsusega. Liidu meetmete 
arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 
suureneb piirkondlik, riiklik, 
rahvusvaheline ja erarahastamine sarnaste 
ja üksteist täiendavate eesmärkidega uute 
programmide loomiseks ja olemasolevate 
avamiseks rahvusvahelisele ja
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. Sellise 
mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 
riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 
haridusvaldkonna jõupingutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik selle probleemiga seotud tegevused 
aitavad luua Euroopas täiesti uue 
mõtteviisi, mis on loovuse ja innovatsiooni 
jaoks määrava tähtsusega. Marie Curie
rahastamismeetmed suurendavad Euroopas 
vahendite koondamist ning parandavad 
teadlaste koolitamise, liikuvuse ja 
karjäärikujunduse kooskõlastamist ja 
juhtimist. Need aitavad saavutada 
juhtalgatustes „Innovatiivne liit” ja 

Kõik selle probleemiga seotud tegevused 
aitavad luua Euroopas täiesti uue 
mõtteviisi, mis on loovuse ja innovatsiooni 
jaoks määrava tähtsusega. Marie 
Skłodowska-Curie rahastamismeetmed 
suurendavad Euroopas vahendite 
koondamist ning parandavad seega 
teadlaste koolitamise, liikuvuse ja 
karjäärikujunduse kooskõlastamist ja 
juhtimist. Need aitavad saavutada 
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„Noorte liikuvus” ning uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskavas kirjeldatud 
poliitikaeesmärke, samuti on need väga 
tähtsad Euroopa teadusruumi loomisel.

juhtalgatustes „Innovatiivne liit” ja 
„Noorte liikuvus” ning uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskavas kirjeldatud 
poliitikaeesmärke, samuti on need väga 
tähtsad Euroopa teadusruumi loomisel.

Or. en

Muudatusettepanek 928
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Kestuse, korraldava asutuse ja töötajate 
arvu osas on täielik paindlikkus võimalik 
korraldava asutuse kokkulepitud projekti 
võrgustiku ja rahastamise mahu raames. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
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teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad ning 
mis hõlmavad juhendamisskeeme 
teadmiste ja kogemuste edastamiseks 
vanematelt teadlastelt noorematele. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Or. en

Muudatusettepanek 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Selleks tuleks tugevdada tööstusalaseid 
doktoriprogramme, mis on tähtis element 
uuendusliku vaimu edendamiseks 
teadlaste hulgas ning tööstuse ja 
akadeemia vahel tugevamate sidemete 
loomiseks. Sellega paranevad nii avaliku 
kui ka erasektori noorte kraadiõppe 
teadlaste karjääriväljavaated. Teadlaste 
algkoolituse hulka võib kuuluda võimalus 
värvata kogenud teadlasi, et hõlbustada 
väikeste ja keskmise suurusega ja suurte 
ettevõtjate osalemist neis projektides ning 
luua sünergiat noorte ja kogenud 
teadlaste vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 
jätkata.

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 
jätkata ning nende teadlaste 
taasintegreerumist, kes asuvad pärast 
riikidevahelise/rahvusvahelise liikuvuse 
kogemuse saamist tegema pikemaajalisi 
teadusuuringuid Euroopas, sealhulgas 
oma päritoluriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 932
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele, ka ülikooli kolmanda ülesande 
raames, valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
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karjääriväljavaated.

Or. en

Muudatusettepanek 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Kestuse, korraldava asutuse ja töötajate 
arvu osas on täielik paindlikkus võimalik 
korraldava asutuse kokkulepitud projekti 
võrgustiku ja rahastamise mahu raames.
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
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majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 
jätkata.

majanduslikes rühmades. Sellega seoses 
rõhutatakse erasektoris innovaatilisuse 
suurendamiseks valdkondadevahelist 
liikuvust. Samuti toetatakse võimalusi 
teaduskarjääri pärast pausi jätkata.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 
jätkata.

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades, pakkudes 
teadlastele võimalust saada koolitust ja 
omandada uusi teadmisi kolmandate 
riikide kõrgetasemelistes teadusasutustes 
ning tervitades neid jälle Euroopas, kui 
nad otsustavad tagasi pöörduda. Samuti 
toetatakse võimalusi teaduskarjääri pärast 
pausi jätkata.

Or. en

Selgitus

Teadlastele kodumaale naasmise võimaluse pakkumine pärast seda, kui nad on saanud 
koolitust kolmandas riigis, võib edendada Euroopa inimkapitali teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, aga nende tagasipöördumine ei tohiks olla kohustuslik.

Muudatusettepanek 936
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tihendada teadlaste ja 
novaatorite vahetuse abil rahvusvahelist 
piiri- ja sektoriülest koostööd 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, et suudaksime üleilmsete 
probleemidega paremini toime tulla.

Eesmärk on tihendada teadusuuringute- ja 
innovatsioonialaste teadmiste ning
teadlaste ja novaatorite vahetuse abil 
rahvusvahelist piiri- ja sektoriülest 
koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, et suudaksime üleilmsete 
probleemidega paremini toime tulla.

Or. en

Muudatusettepanek 937
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite lühiajalist vahetamist 
partnerluse raames ülikoolide, 
uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 
teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 
ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 
soodustamist.

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite lühiajalist vahetamist ning 
pakkuda teadlaste värbamise võimalusi
partnerluse raames ülikoolide, 
uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 
teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 
ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 
soodustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite lühiajalist vahetamist 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite vahetamist partnerluse raames 
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partnerluse raames ülikoolide, 
uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 
teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 
ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 
soodustamist.

ülikoolide, uurimisasutuste, ettevõtete, 
VKEde ning teiste Euroopa ja muu 
maailma sotsiaal-majanduslike rühmade 
vahel. See hõlmab ka kolmandate riikidega 
tehtava koostöö soodustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 
Marie Curie nimeliste meetmete arvulist ja 
struktuurilist mõju ning soodustada 
teadlaste koolituse, liikuvuse ja 
karjäärikujunduse tipptaseme saavutamist 
riiklikul tasandil.

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 
Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete arvulist ja struktuurilist mõju 
ning soodustada teadlaste koolituse, 
liikuvuse ja karjäärikujunduse tipptaseme 
saavutamist riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik – esimene alalõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklike ja piirkondlike vahenditega tuleks 
toetada positiivse hinnangu saanud Marie 
Curie nimelisi meetmeid, mis vastavad 
tipptaseme kriteeriumidele, aga mida ei 
rahastata piisavalt programmi 
„Horisont 2020” vahenditest.

Or. en
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Muudatusettepanek 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 
piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 
karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 
piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
kohandama olemasolevaid 
rahvusvahelisele ja sektoritevahelisele 
koolitusele, liikuvusele ja 
karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 
karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktorantuurieelsel tasemel ja
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 942
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 
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piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 
karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 
karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Tähelepanu tuleks 
pöörata tipptaseme ja võrdsuse 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 943
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 
Selleks luuakse näitajad ning
analüüsitakse teadlaste liikuvuse, oskuste 
ja karjääriga seotud andmeid, püüdes 
saavutada koostoimet ja tihedat 
kooskõlastamist teadlastele, nende 
tööandjatele ja rahastajatele suunatud 
poliitiliste toetusmeetmetega, mida 
rakendatakse erieesmärgi „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond” raames. 
Samuti on tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja suurendada meetmete mõju, 
austades samas alati tippteadmiste 
levitamist kui peamist ja esmatähtsat 
eesmärki. Selleks analüüsitakse teadlaste 
liikuvuse, oskuste, karjääri ja võrdse 
kohtlemisega seotud andmeid, püüdes 
saavutada koostoimet ja tihedat 
kooskõlastamist teadlastele, nende 
tööandjatele ja rahastajatele suunatud 
poliitiliste toetusmeetmetega, mida 
rakendatakse erieesmärgi „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond” raames. 
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köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.

Samuti on tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.
Tegevuse hulka kuuluvad ka konkreetsed 
meetmed, mis on suunatud 
karjäärikujunduse takistuste 
eemaldamisele, kaasa arvatud nende 
puhul, kes on teinud karjääris pausi.

Or. en

Muudatusettepanek 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 
Selleks luuakse näitajad ning analüüsitakse 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 
seotud andmeid, püüdes saavutada 
koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 
teadlastele, nende tööandjatele ja 
rahastajatele suunatud poliitiliste 
toetusmeetmetega, mida rakendatakse 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames. Samuti on 
tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Skłodowska-Curie
nimeliste meetmete puudujäägid ja 
suurendada meetmete mõju. Selleks 
luuakse näitajad ning analüüsitakse 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 
seotud andmeid, püüdes saavutada 
koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 
teadlastele, nende tööandjatele ja 
rahastajatele suunatud poliitiliste 
toetusmeetmetega, mida rakendatakse 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames. Samuti on 
tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Skłodowska-Curie
nimeliste meetmetega toetust saanud 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste 
levitamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 
Selleks luuakse näitajad ning analüüsitakse 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 
seotud andmeid, püüdes saavutada 
koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 
teadlastele, nende tööandjatele ja 
rahastajatele suunatud poliitiliste 
toetusmeetmetega, mida rakendatakse 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames. Samuti on 
tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 
Selleks luuakse näitajad ning analüüsitakse 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 
seotud andmeid, püüdes saavutada 
koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 
teadlastele, nende tööandjatele ja 
rahastajatele suunatud poliitiliste 
toetusmeetmetega, mida rakendatakse 
erieesmärgi „Teadus ühiskonna heaks ja 
koos ühiskonnaga” raames. Samuti on 
tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 



AM\907534ET.doc 113/166 PE492.761v01-00

ET

sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 
observatooriume, andmeedastuseks 
lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 
selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 
vaja suurte ühiskonna ees seisvate 
probleemide – energiaküsimused, 
kliimamuutused, biomajandus, elukestev 
tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 
ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 
ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 
observatooriume, andmeedastuseks kiireid 
ja väga kiireid lairibavõrke jne. 
Teadustaristu on vajalik selleks, et teha 
teadusuuringuid, mida on vaja suurte 
ühiskonna ees seisvate probleemide –
energiaküsimused, kliimamuutused, 
biomajandus, elukestev tervis ja heaolu –
lahendamiseks. See ergutab piiri- ja 
valdkonnaülest koostööd ning loob 
Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

Or. fr

Muudatusettepanek 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 
sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 
observatooriume, andmeedastuseks 
lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 
selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 
vaja suurte ühiskonna ees seisvate 

Kvaliteetseim ja rahvusvaheliselt kõige 
köitvam teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 
sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 
observatooriume, andmeedastuseks 
lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 
selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 
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probleemide – energiaküsimused, 
kliimamuutused, biomajandus, elukestev 
tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 
ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 
ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

vaja suurte ühiskonna ees seisvate 
probleemide – muu hulgas 
energiaküsimused, kliimamuutused, 
biomajandus, elukestev tervis ja heaolu –
lahendamiseks. See ergutab piiri- ja 
valdkonnaülest koostööd ning loob 
Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. Selle loomine ergutab 
teadlasi ja uuenduslikke ettevõtjaid välja 
töötama tipptasemel tehnoloogiat. Sel 
viisil tugevdab taristu Euroopa 
kõrgtehnoloogilist innovatiivset 
tööstussektorit. See tekitab Euroopa 
teadus- ja innovatsioonikogukondades 
tipptaset ning võib ühiskonna jaoks olla 
suurepärane teaduse esitleja.

Or. en

Muudatusettepanek 948
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 
sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 
observatooriume, andmeedastuseks 
lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 
selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, erivarustusega laboreid 
bioloogia ja meditsiini teadusuuringuteks, 
genoomikas ja sotsiaalteadustes 
andmebaase, geoteadustes observatooriume
ja sensoreid, andmeedastuseks lairibavõrke 
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vaja suurte ühiskonna ees seisvate 
probleemide – energiaküsimused, 
kliimamuutused, biomajandus, elukestev 
tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 
ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 
ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

jne. Teadustaristu on vajalik selleks, et teha 
teadusuuringuid, mida on vaja suurte 
ühiskonna ees seisvate probleemide –
energiaküsimused, kliimamuutused, 
biomajandus, elukestev tervis ja heaolu –
lahendamiseks. See ergutab piiri- ja 
valdkonnaülest koostööd ning loob 
Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

Or. en

Muudatusettepanek 949
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa 
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume, genoomikas ja 
sotsiaalteadustes andmebaase, 
geoteadustes observatooriume, 
andmeedastuseks lairibavõrke jne. 
Teadustaristu on vajalik selleks, et teha 
teadusuuringuid, mida on vaja suurte 
ühiskonna ees seisvate probleemide –
energiaküsimused, kliimamuutused, 
biomajandus, elukestev tervis ja heaolu –

Tipptasemel teadustaristu on Euroopa 
konkurentsivõime jaoks kõikides 
teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 
teaduspõhise innovatsiooni jaoks 
hädavajalik. Paljudes valdkondades on 
teadusuuringud võimatud, kui ei saa
kasutada superarvuteid, kui 
materjalitehnoloogias ei saa kasutada 
analüüsiseadmeid, nanotehnoloogias 
puhtaid ruume ja arenenud metroloogiat, 
genoomikas ja sotsiaalteadustes 
andmebaase, geo- ja keskkonnateadustes
observatooriume, andmeedastuseks 
lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 
selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 
vaja suurte ühiskonna ees seisvate 
probleemide – energiaküsimused, 
kliimamuutused, biomajandus, elukestev 
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lahendamiseks. See ergutab piiri- ja 
valdkonnaülest koostööd ning loob 
Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

tervis ja heaolu – lahendamiseks. Kui selle 
kvaliteet on maailmatasemel, ergutab see
piiri- ja valdkonnaülest koostööd ning loob 
Euroopas ühtlase avatud ruumi 
veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 
edendab inimeste ja ideede liikuvust, 
koondab Euroopa ja kogu maailma 
parimaid teadlasi ning täiustab 
teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus-
ja innovatsioonikogukondades tipptaset 
ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 
teaduse esitleja.

Or. en

Muudatusettepanek 950
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 
teadustaristu loomise, säilitamise ja 
toimimise tagamiseks, kui tahab, et 
Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 
tipptaseme. Selleks on vaja 
märkimisväärset tõhusat koostööd liidu, 
riiklike ja piirkondlike rahastajate vahel, 
milleks püütakse tihedate sidemete poole 
ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 
koostoime ja sidus tegutsemine.

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 
tipptaseme teadustaristu loomise, 
säilitamise ja toimimise tagamiseks ning 
valima ja käsitlema seda prioriteedina ELi 
kvaliteedi- ja asjakohasuse kriteeriumide 
põhjal, kui tahab, et Euroopa 
teadusuuringud säilitaksid oma tipptaseme. 
Selleks on vaja kehtestada sõltumatul 
vastastikusel hindamisel põhinev 
kõrgetasemeline Euroopa 
hindamisprotsess ja teha ka
märkimisväärset tõhusat koostööd liidu, 
riiklike ja piirkondlike rahastajate vahel, 
milleks püütakse tihedate sidemete poole 
ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 
koostoime ja sidus tegutsemine.

Or. en
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Muudatusettepanek 951
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle erieesmärgi saavutamiseks 
tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 
põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 
esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 
määravat rolli murranguliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võimalikuks muutmisel. Algatuses on 
rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 
loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 
Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 
ressursid. Samamoodi rõhutatakse 
juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 
e-taristut ja innovatsiooniklastrite 
väljaarendamise tähtsust Euroopa 
innovaatilise konkurentsieelise loomiseks.

Selle erieesmärgi saavutamiseks 
tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 
põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 
esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 
määravat rolli murranguliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võimalikuks muutmisel. Algatuses on 
rõhutatud vajadust koondada selle
teadustaristu loomiseks ja toimimise 
tagamiseks kogu Euroopa ja mõnel juhul 
ka kogu maailma ressursid. Samamoodi 
rõhutatakse juhtalgatuses „Euroopa 
digitaalne tegevuskava” vajadust 
tugevdada Euroopa e-taristut ja 
innovatsiooniklastrite väljaarendamise 
tähtsust Euroopa innovaatilise 
konkurentsieelise loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 952
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 
lähenemisviis teadustaristule on viimastel 
aastatel Euroopa teadustöö taristu 

Tipptasemel ELi asjakohane teadustaristu 
muutub üha keerulisemaks ja kallimaks 
ning nõuab sageli erinevate seadmete, 
teenuste ja andmeallikate ühendamist ning 
laialdast riikidevahelist koostööd. Ühelgi 
riigil ei ole nii palju vahendeid, et 
rahastada kogu vajalikku teadustaristut ja 
teha see rahvusvaheliselt kasutatavaks. 
Euroopa tasandi lähenemisviis 
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strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava elluviimisel, riikide 
teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 
Euroopa digitaalse teadusruumi aluseks 
oleva e-taristu arendamisel osutunud väga 
edukaks. Euroopat katvad 
teadustaristuvõrgud tugevdavad
inimkapitali, pakkudes uue põlvkonna 
teadlastele ja inseneridele tipptasemel 
koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

teadustaristule on viimastel aastatel 
parimate tavade väljaarendamisel, ELi 
kvaliteedi ja asjakohasuse kriteeriumide 
väljatöötamisel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
olemasoleva teadustaristu jaoks ning uut 
ja/või täiendatud teadustaristut käsitleva 
ESFRI ja riiklike tegevuskavade 
elluviimisel, riikide teadustaristu 
lõimimisel ja avamisel ning Euroopa 
digitaalse teadusruumi aluseks oleva e-
taristu arendamisel osutunud väga edukaks. 
Euroopat katvad teadustaristuvõrgud on 
olnud esmane samm lõimimise 
algatamiseks ja inimkapitali 
tugevdamiseks, pakkudes uue põlvkonna 
teadlastele ja inseneridele tipptasemel 
koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd. See oli 
programmis „Horisont 2020” järgmise 
eesmärgi saavutamise eeltingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 
lähenemisviis teadustaristule on viimastel 
aastatel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava elluviimisel, riikide 
teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 
Euroopa digitaalse teadusruumi aluseks 

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 
lähenemisviis teadustaristule on viimastel 
aastatel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava pideval arendamisel ja
elluviimisel, riikide teadustaristu
lõimimisel ja avamisel ning Euroopa 
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oleva e-taristu arendamisel osutunud väga 
edukaks. Euroopat katvad 
teadustaristuvõrgud tugevdavad 
inimkapitali, pakkudes uue põlvkonna 
teadlastele ja inseneridele tipptasemel 
koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

digitaalse teadusruumi aluseks oleva e-
taristu arendamisel osutunud väga edukaks. 
Euroopat katvad teadustaristuvõrgud 
tugevdavad inimressursse, pakkudes uue 
põlvkonna teadlastele ja inseneridele 
tipptasemel koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 
lähenemisviis teadustaristule on viimastel 
aastatel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava elluviimisel, riikide 
teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 
Euroopa digitaalse teadusruumi aluseks 
oleva e-taristu arendamisel osutunud väga 
edukaks. Euroopat katvad 
teadustaristuvõrgud tugevdavad 
inimkapitali, pakkudes uue põlvkonna 
teadlastele ja inseneridele tipptasemel 
koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 
lähenemisviis teadustaristule on viimastel 
aastatel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava elluviimisel, riikide 
teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 
Euroopa digitaalse võrgustatud 
teadusruumi aluseks oleva e-taristu 
arendamisel osutunud väga edukaks. 
Euroopat katvad teadustaristuvõrgud 
tugevdavad inimkapitali, pakkudes uue 
põlvkonna teadlastele ja inseneridele 
tipptasemel koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 955
Luigi Berlinguer
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi 
teadustaristu arendamises ja rahastamises 
on endiselt kõige tähtsam roll 
liikmesriikidel, on liit oluline taristutoetaja 
liidu tasandil, soodustades uute 
taristuüksuste teket, avades riikide ja 
Euroopa taristu laiemaks kasutuseks ning 
kandes hoolt piirkondliku, riikliku, ELi ja 
rahvusvahelise poliitika sidususe ja 
tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole mitte 
ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Liit on oluline 
taristutoetaja liidu tasandil, soodustades 
uute taristuüksuste teket, avades riikide ja 
Euroopa taristu laiemaks kasutuseks ning 
kandes hoolt piirkondliku, riikliku, ELi ja 
rahvusvahelise poliitika sidususe ja 
tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole mitte 
ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 956
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja liidu tasandil, 
soodustades uute taristuüksuste teket, 
avades riikide ja Euroopa taristu laiemaks
kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 
riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja liidu tasandil, 
soodustades uute taristuüksuste teket kõige 
kaugemates piirkondades, avades riikide 
ja Euroopa taristu laiemaks kasutuseks 
ning kandes hoolt piirkondliku, riikliku, 
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sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 
mitte ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

ELi ja rahvusvahelise poliitika sidususe ja 
tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole mitte 
ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Or. fr

Muudatusettepanek 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja liidu tasandil, 
soodustades uute taristuüksuste teket, 
avades riikide ja Euroopa taristu laiemaks 
kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 
riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 
sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 
mitte ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja liidu tasandil, näiteks 
koordineerides Euroopa jagatud 
teadustaristu tegevust, soodustades uute 
taristuüksuste teket, avades riikide ja 
Euroopa taristu laiemaks kasutuseks ning 
kandes hoolt piirkondliku, riikliku, ELi ja 
rahvusvahelise poliitika sidususe ja 
tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole mitte 
ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja liidu tasandil, 
soodustades uute taristuüksuste teket, 
avades riikide ja Euroopa taristu laiemaks 
kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 
riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 
sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 
mitte ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Teadustaristute edasiarendamine ja laiem 
kasutamine Euroopa tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 
oluline taristutoetaja Euroopa tasandil, 
näiteks ergutades jagatud teadustaristu 
koordineerimist, soodustades uute 
taristuüksuste teket, avades riikide ja 
Euroopa taristu laiemaks kasutuseks ja 
toetades seda ning kandes hoolt 
piirkondliku, riikliku, ELi ja 
rahvusvahelise poliitika sidususe ja 
tulemuslikkuse eest. Vaja on vältida 
jõupingutuste dubleerimist, tugevdada 
taristu kooskõlastatud ja tõhusat
kasutamist ning vajaduse korral ressursid 
ühendada, et liit saaks endale maailma 
tasandi teadustaristu ja suudaks seda töös 
hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 959
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 
kasutamine liidu tasandil on 
märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 
arendamises ja rahastamises on endiselt 
kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit
oluline taristutoetaja liidu tasandil, 

Edasiarendamine ELi tasandil nõuab 
tõhusat prioriteetide seadmist, võttes 
aluseks tipptaseme, ning ELi tasandi 
kvaliteedistandardite rakendamist ja 
parima teadustaristu laiemat kasutamist. 
See on märkimisväärne panus Euroopa 
teadusruumi loomisse ja toimimisse. Kuigi 
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soodustades uute taristuüksuste teket, 
avades riikide ja Euroopa taristu laiemaks 
kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 
riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 
sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 
mitte ainult vältida topelttööd ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 
liit saaks endale maailma tasandi
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

teadustaristu arendamises ja rahastamises 
on endiselt kõige tähtsam roll 
liikmesriikidel, on liidul oluline roll taristu 
tipptaseme valikul ja toetamisel liidu 
tasandil, soodustades uute ja lõimitud
taristuüksuste teket, avades riikide ja 
Euroopa parima taristu laiemaks 
kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 
riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 
sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 
mitte ainult vältida topelttööd ja 
jõupingutuste killustumist ning 
kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 
kasutamist, võttes kasutusele asjakohase 
hindamise ja seades prioriteete, vaid ka 
ressursid ühendada kõige tõhusama ja ELi 
kesksema taristus osas, et liit saaks endale 
maailma tasandil selle ligitõmbavust ja 
konkurentsivõimelisust suurendava 
teadustaristu ja suudaks seda töös hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on muutnud teadust, kuna on 
võimaldanud kaugkoostööd, massilist 
andmetöötlust, in-silico katsetusi ja 
juurdepääsu kaugressurssidele. Seetõttu 
on tõenäoline, et suur osa sellele 
konkreetsele eesmärgile eraldatavast
eelarvest suunatakse e-taristute 
valdkonda.

Or. en

Selgitus

IKT ja e-taristu on ülitähtsad, aga arvestades tehnoloogilise arengu kiiresti muutuvaid 
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kulusid, ei pruugi olla sobilik panna täpselt paika rahalisi vahendeid protsentides.

Muudatusettepanek 961
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on muutnud teadust, kuna on 
võimaldanud kaugkoostööd, massilist 
andmetöötlust, in-silico katsetusi ja 
juurdepääsu kaugressurssidele. 
Teadusuuringud muutuvad seetõttu 
järjest riikide- ja 
valdkondadevahelisemaks ning see nõuab 
IKT taristute kasutamist, mis on 
iseenesest rahvusülesed. Seepärast on 
asjakohane suunata 38% sellele 
konkreetsele eesmärgile eraldatavast 
eelarvest teadusuuringutele ja 
innovatsioonile e-taristute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 962
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu (sh e-taristu) ehitamise, 
kasutamise ja haldamise Euroopa tasandi 
käsitlusviisi tulemusena tekkinud tõhusus 
suurendab oluliselt Euroopa teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Teadustaristu (sh e-taristu) ehitamise, 
kasutamise ja haldamise Euroopa tasandi 
käsitlusviisi tulemusena tekkinud tõhusus 
suurendab oluliselt Euroopa teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaali ja teeb ELi 
rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelisemaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 963
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustaristu (sh e-taristu) ehitamise, 
kasutamise ja haldamise Euroopa tasandi 
käsitlusviisi tulemusena tekkinud tõhusus 
suurendab oluliselt Euroopa teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Tipp- ja maailmatasemel teadustaristu (sh 
e-taristu) ehitamise, toimimise ja 
kasutamise Euroopa tasandi ühise ja 
prioriteetse käsitlusviisi tulemusena 
tekkinud tõhusus suurendab oluliselt 
Euroopa teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse eesmärk on arendada Euroopa 
2020. aasta ja edaspidist teadustaristut, 
edendada selle innovatsioonipotentsiaali ja 
inimkapitali ning tugevdada liidu 
teadustaristupoliitikat.

Tegevuse eesmärk on arendada Euroopa 
2020. aasta ja edaspidist teadustaristut, 
edendada selle innovatsioonipotentsiaali ja 
inimressursse ning tugevdada liidu 
teadustaristupoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse eesmärk on arendada Euroopa 
2020. aasta ja edaspidist teadustaristut, 
edendada selle innovatsioonipotentsiaali ja 
inimkapitali ning tugevdada liidu 
teadustaristupoliitikat.

Tegevuse eesmärk on valida, arendada ja 
toetada parimat olemasolevat ja uut 
Euroopa teadustaristut, edendada selle 
innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 
ning tugevdada liidu teadustaristupoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi puudutava andmebaasi 
koostamine
Eesmärk on luua andmebaas 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kohta ning teha see 
kättesaadavaks. See on avatud 
rahvusvaheliseks koostööks. Nii 
uurimisrühmad kui ka ettevõtted 
sisestavad sellesse andmebaasi andmeid, 
et aidata kaasa innovatsiooni ja koostöö 
turu kasutuselevõtule ning stimuleerida 
võimalike partnerite kohtumist.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike partnerüksuste arendamine, 
riikide teadustaristute lõimimine ja 
juurdepääs nendele ning e-taristu 
väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, riikidevaheline 
juurdepääs, Euroopa lisaväärtusega 
tegevuskulude (riikidevaheline 
koordineerimistegevus, riikidevaheline 
juurdepääs, uuendused) rahastamine, 
sealhulgas piirkondlike partnerüksuste 
arendamine, riikide teadustaristute 
lõimimine ja juurdepääs nendele ning e-
taristu väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Or. en

Muudatusettepanek 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike partnerüksuste arendamine, 
riikide teadustaristute lõimimine ja 
juurdepääs nendele ning e-taristu 
väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
ettevalmistamine, ehitamine, rakendamine 
ja tegevus, sealhulgas piirkondlike 
partnerüksuste arendamine, riikide 
teadustaristute lõimimine ja juurdepääs 
nendele, nii et Euroopa teadlased saavad 
neid kasutada oma asukohast sõltumata, 
et teha tipptasemel uurimistööd; ning e-
taristu väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine, kui on olemas liidu 
sekkumistegevuse tugev lisaväärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike partnerüksuste arendamine, 
riikide teadustaristute lõimimine ja 
juurdepääs nendele ning e-taristu 
väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike partnerüksuste arendamine, 
kogu Euroopale ja piirkondadele 
huvipakkuvate riikide teadustaristute 
lõimimine ja juurdepääs nendele ning e-
taristu väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike partnerüksuste arendamine, 
riikide teadustaristute lõimimine ja 
juurdepääs nendele ning e-taristu 
väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste valik, 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas 
piirkondlike tipptaseme partnerüksuste 
arendamine, vaba juurdepääs ELi tasandi 
riikide kõige olulisemate ja parimal 
tasemel teadustaristute tegevusele, nende 
lõimimine ELi tasandi jagatud 
taristutesse, ning e-taristu 
väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 
tööshoidmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 971
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Teadustaristu ja selle inimkapitali 
innovatsioonipotentsiaali arendamine

(b) ELi teadustaristu ja selle inimkapitali 
innovatsioonipotentsiaali arendamine, 
tagades toetuse tipptaseme ja kogu 
Euroopa jaoks olulisuse põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 
toimima tehnoloogia varase 
kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 
arenduskoostööd tööstusega, soodustada 
teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 
ning ergutada innovatsiooniklastrite 
loomist. Selle tegevusega toetatakse ka 
teadustaristut haldava ja töös hoidva 
personali koolitust ja/või vahetusi.

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 
toimima tehnoloogia varase 
kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 
arenduskoostööd tööstusega, soodustada 
teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 
ning ergutada innovatsiooniklastrite 
loomist. Selle tegevusega toetatakse ka 
teadustaristut haldava ja töös hoidva 
personali koolitust ja/või vahetusi.
Ergutatakse koostoimet ja sidusust Marie 
Skłodowska-Curie nimeliste meetmete ja 
EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 
toimima tehnoloogia varase 
kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 
arenduskoostööd tööstusega, soodustada 
teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 
ning ergutada innovatsiooniklastrite 
loomist. Selle tegevusega toetatakse ka 
teadustaristut haldava ja töös hoidva 
personali koolitust ja/või vahetusi.

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 
toimima eesrindliku tehnoloogia varase 
kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 
arenduskoostööd tööstusega, soodustada 
teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 
ning ergutada selle panust
innovatsiooniklastrite loomisse. Selle 
tegevusega toetatakse ka teadustaristut 
haldava ja töös hoidva personali koolitust 
ja/või vahetusi rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 974
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa teadustaristupoliitika ja 
rahvusvahelise koostöö tugevdamine

(c) Euroopa teadustaristupoliitika ja 
rahvusvahelise koostöö tugevdamine, 
samuti kõrgetasemelise sõltumatu
vastastikuse hindamise ja prioriseerimise 
kasutuselevõtu kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 975
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiks on toetada asjaomaste Eesmärgiks on toetada asjaomaste 
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poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd.

poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd. Euroopa 
teadustaristuid toetatakse nende 
rahvusvaheliste suhete alases tegevuses ja 
nendega konsulteeritakse Euroopa 
teadusuuringute alase rahvusvahelise 
koostöö strateegia kujundamise protsessi 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 976
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Part – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiks on toetada asjaomaste
poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd.

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 
poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, abivahendite väljaselgitamist ja 
jälgimist ning rakendada kõrgetasemelist 
sõltumatut hindamist ja tipptasemel 
põhinevat otsustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 977
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikke ja piirkondlikke vahendeid 
tuleks kasutada täiel määral teadustaristu 
suutlikkuse suurendamise toetuseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 978
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. TEADUS ÜHISKONNA HEAKS JA 
KOOS ÜHISKONNAGA
4 b. 1 Erieesmärk
Erieesmärk on seada sisse tõhus koostöö 
teaduse ja ühiskonna vahel, et meelitada 
teadusesse uusi talente ja siduda teaduse 
tipptase ühiskondliku teadlikkuse ja 
kohusetundega.
Kiire edasiminek kaasaja 
teadusuuringutes ja innovatsioonis on 
tõstnud esile olulised eetilised, õiguslikud 
ja ühiskondlikud küsimused, millega 
tegelemiseks on vaja teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid veelgi tugevdada ja 
aktiivsemaks muuta.
Selleks, et leida Euroopa ees seisvatele 
probleemidele õiged lahendused, on vaja 
võimalikult paljude eri toimijate osavõttu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessist. Traditsiooniliselt on teaduse ja 
ühiskonna vaheline suhtlemine piirdunud 
ühesuunalise, ülalt alla teadmiste 
edastamisega ekspertidelt tavakodanikele. 
Areng avatud, tõhusaks ja 
demokraatlikuks teadmistepõhiseks 
ühiskonnaks nõuab muutust 
kahesuunalisema dialoogi ja aktiivse 
koostöö poole, mis ulatuks kaugemale 
traditsioonilisest teadusharidusest või 
praegusest arusaamast, mille kohaselt 
tavakodanikud on vaid teadusavastuste 
tarbijad. Dialoogi vormis suhe ja aktiivne
koostöö võimaldavad teadusel ja 
innovatsioonil kahtlemata edeneda 
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vastutustundlikumal moel.
Liidul on vaja kõiki oma talente, et 
suurendada oma konkurentsivõimet 
maailmamajanduses. Loomingulisi 
inimesi on igal pool. Pealegi vajab 
Euroopa selleks, et saavutada 
2020. aastaks teadlaskonna 1-miljoniline 
netokasv, mida on vaja teadus- ja 
arendustegevuse investeeringute 
eesmärgiks seatud 3% SKPst 
saavutamiseks, et ELi noored teeksid 
karjääri teaduse vallas ning vaja on, et 
tööjõud oleks mitmekesine ja sooliselt 
tasakaalus.
Kuid on üha keerulisem meelitada 
teaduse ja tehnoloogia valdkonda 
suuremat hulka noori ning Euroopas 
süveneb mure, et andekad noored ei vali 
karjääri nendes valdkondades. Lisaks on 
vaja ka tagada, et inimesed, kes on juba 
hakanud teaduse või tehnoloogia alal 
tööle, säilitaksid oma entusiasmi ja 
motivatsiooni ning neil oleks võimalused 
isiklikuks arenguks, ilma et nad peaksid 
oma erialast loobuma.
Samuti valitseb teaduse alal selge sooline 
tasakaalutus. Kui Euroopa tahab olla 
kindel, et ta finantseerib tulemuslikku ja 
tõhusat innovatsiooniprogrammi, tuleb 
pöörata erilist tähelepanu naiste 
alaesindatusele teaduse vallas ning 
sooliste erinevustega arvestamata 
jätmisele teadusuuringutes ja 
innovatsioonis.
4 b. 2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Teaduse ja ühiskonna vahel koostöö 
parandamine sotsiaalse ja poliitilise toe 
suurendamise võimaldamiseks kõikide 
liikmesriikide teaduses ja tehnoloogias on 
üha olulisem küsimus, mida praegune 
majanduskriis on veelgi tõsisemaks 
muutnud: demokraatlikes ühiskondades 
nõuab avaliku sektori investeeringute 
prioriteetsus teaduses tohutu sotsiaalse ja 
poliitilise jõu olemasolu, mis jagab 
teadusega samu väärtusi, on oma 
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protsessidest teadlik ja on võimeline 
teadvustama oma panust teadmiste, 
ühiskonna ja majandusarengu alal. 
Usalduslikku keskkonda ei saa luua ülalt 
alla mudeliga.
See on võimalik saavutada üksnes siis, kui 
arendatakse tulemuslikku ja 
mitmeplaanilist dialoogi ning aktiivset 
koostööd teaduse ja ühiskonna vahel 
vastutustundlikuma teaduse tagamiseks ja 
kodanike jaoks asjakohasema poliitika 
väljatöötamiseks. See mitmekesine n-ö 
looduslik laboratoorium, mida Euroopa 
endast kujutab, ning need erinevad 
vaated, mis kõikjal meie kontinendil esile 
kerkivad, pakuvad lisaväärtust, mis 
muudab erinevate toimijate vahelise 
dialoogi asjakohasemaks.
Lisaks tugevdab sellisel interaktiivsel viisil 
teaduskultuuri edendamine Euroopas 
demokraatlikke ja humanistlikke väärtusi 
ja aitab suurendada huvi teaduse ja 
tehnoloogia vastu. Euroopa teaduse ja 
tehnoloogia süsteemi hea seisund sõltub 
tema suutlikkusest kasutada talente ja 
ideid, kus iganes neid leidub.
4 b.3 Peamised tegevussuunad
Meetmed peaksid olema suunatud uute 
talentide ligimeelitamisele Eurooa 
ühiskondade teaduse ja tehnoloogia 
valdkondadesse ning soolise lõhe 
likvideerimisele personali hulgas, kes 
töötab Euroopa teadusuuringutes. Samuti 
toetatakse ELi suutlikkust inkorporeerida 
teaduse ja tehnoloogiaalased teadmised ja 
meetodid otsuste langetamise 
protsessidesse, arendada välja 
mehhanismid teaduslike ja tehnoloogiliste 
valikuvõimaluste väärtustamiseks 
ühiskonnas, mis aitab kaasa sellele, et 
populistlikud ja teadusevastased 
liikumised ei jääks vastuseta ning et kogu 
innovatsiooniprotsessis võetakse kindlasti 
arvesse ka eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi.
Tegevuse eesmärk on:
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(a) toetada ühiskonna osalemist 
teadusuuringutes ja innovatsioonis ning 
edendada valdkonnaüleseid 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
eelkõige toetada kodanike osalemist 
teadusuuringutes ja innovatsiooni ;
(b) edendada soolist võrdõiguslikkust
teadusasutuste korralduses ja 
teadusprogrammide kavas muudatuste 
läbiviimise toetamise teel; see hõlmab 
soolise võrdõiguslikkuse eri mõõtmeid, 
mis on eelkõige seotud teadlasekarjääris 
võrdsuse tagamise, otsustamise ja soo 
mõõtme kaasamisega teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni;
(c) kasvatada teaduse vallas hästi 
orienteeruvaid inimesi, pakkudes selleks 
formaalset ja mitteformaalset 
teadusharidust, samuti viia läbi 
teadusepõhist tegevust eelkõige 
teaduskeskustes ja muuseumides, kuna on 
suur vajadus arendada välja 
tulevikuühiskond ja luua aluspõhi 
kooseksisteerimiseks demokraatia 
raamistikus; muuta karjäär teaduses ja 
tehnoloogia alal noortele üliõpilastele 
külgetõmbavaks ning edendada 
jätkusuutlikku koostööd koolide, 
teadusasutuste, tööstuse ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahel;
(d) edendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetikaraamistikku, mille 
aluseks on fundamentaalsed eetika 
põhimõtted, sealhulgas põhiõiguste hartas 
ning kõigis asjakohastes liidu 
õigusaktides ja konventsioonides
kajastatud põhimõtted;
(e) parandada vaba juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele (eelkõige 
publikatsioonidele ja andmetele), et 
tagada osalejate vahel läbipaistvus ja 
usaldus, parandada teadusalast tipptaset 
ja majanduslikku konkurentsivõimet;
(f) arendada vastutustundlike 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
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juhtimise raamistikku, mis innustab 
ühiskonnaliikmeid (teadlased, 
kodanikuühiskond, tööstus, 
poliitikakujundajad) tegema koostööd 
kogu teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessis, et ühildada protsessi, selle 
tulemusi ja mõju paremini ühiskonna 
ootuste, vajaduste ja väärtustega;
(g) parandada teadmisi suhtlusest teaduse 
vallas, et parandada teadlaste, üldiste 
massiteabevahendite ja avalikkuse 
vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust 
ning jälgida, millised on kodanike 
arusaamad teadusest.

Or. en

Muudatusettepanek 979
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. TIPPTASEMEL TEADMISTE 
LEVITAMINE JA OSALEMISE 
LAIENDAMINE
4 a. 3 Peamised tegevussuunad
(m) Olemasolevasse konsortsiumisse veel 
mittekuuluvates riikides asuvate 
lisapartnerite osaluse toetamine 
käimasolevates projektides eesmärgiga 
suurendada eksperditeadmiste taset, 
laiendada ulatust ja kiirendada arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. TIPPTASEMEL TEADMISTE 
LEVITAMINE JA OSALEMISE 
LAIENDAMINE
Tegevuse põhisuunad:
Olemasolevatesse konsortsiumitesse veel 
mittekuuluvates riikides asuvate 
lisapartnerite osaluse toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 981
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on saavutada progressi 
võimaldava tehnoloogia, 
kosmoseuuringute ja innovatsiooni vallas 
maailma tasandil juhtpositsioon ja seda 
säilitada, sest need valdkonnad on aluseks 
paljude erinevate olemasolevate ja 
kujunemisjärgus tööstus- ja 
majandusharude konkurentsivõimele.

Erieesmärk on saavutada teadusuuringute 
ja innovatsiooni kaudu progressi 
võimaldava tehnoloogia vallas maailma 
tasandil juhtpositsioon ja seda säilitada, 
sest need valdkonnad on aluseks paljude 
erinevate olemasolevate ja kujunemisjärgus 
tööstus- ja majandusharude 
konkurentsivõimele.

Or. en

Muudatusettepanek 982
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 
ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse täiustamiseks ja uute 
loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 
ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 
ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi, sotsiaalseid ja 
julgeoleku aspekte.

Or. en
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Muudatusettepanek 984
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 
materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 
materjalide valdkonnas, taastuvenergia 
tehnoloogias ja biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

Or. en

Selgitus

EL on olnud taastuvenergia-alase innovatsiooni häll ja Euroopa taastuvenergia tööstus 
esindab üha suuremat arvu töökohti, olulisi ja suurenevaid ekspordivõimalusi ning on 
jätkuvalt maailmas juhtrollis. Selleks et Euroopal jääks antud valdkonnas alles teerajaja eelis 
ja juhtroll maailmas, peab EL säilitama soodsa olukorra teadus- ja arendustegevuses oma 
taastuvenergia tööstuse toetuseks.

Muudatusettepanek 985
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kvanttehnoloogias, 
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materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

kõrgtehnoloogiliste materjalide 
valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 
materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 
materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 
veetehnoloogias, kõrgtehnoloogilises 
tootmises ja töötlemises ning 
kosmosetehnoloogias rohkem strateegilisi 
investeeringuid teadus-, arendus- ja 
tutvustamistegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 987
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 

Selleks et jääda maailma konkurentsis 
tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 
võimetega esirinda, on vaja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 
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nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 
materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises ning kosmosetehnoloogias 
rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-
, arendus- ja tutvustamistegevusse.

nanotehnoloogias, kvantoptikas, 
kõrgtehnoloogiliste materjalide
valdkonnas, biotehnoloogias, 
kõrgtehnoloogilises tootmises ja 
töötlemises, robootikas ning 
kosmosetehnoloogias rohkem strateegilisi 
investeeringuid teadus-, arendus- ja 
tutvustamistegevusse.

Or. de

Muudatusettepanek 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 
kõikehõlmavus kannustab täiendavate 
leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 
arengut, mis tagab, et kõnealusesse 
tehnoloogiasse tehtud investeeringute 
tasuvus on suurem kui teistes 
valdkondades.

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 
kõikehõlmavus kannustab täiendavate 
leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 
arengut, mis tagab, et kõnealusesse 
tehnoloogiasse tehtud investeeringute 
tasuvus on suurem kui teistes 
valdkondades. Täiendavate 
katseprojektide või teadusprojektide baasil 
tegutsevate ettevõtete väljatöötamist 
toetatakse paindlike vahendite, nagu 
avatud konkursikutsete kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 
kõikehõlmavus kannustab täiendavate 
leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 
arengut, mis tagab, et kõnealusesse 
tehnoloogiasse tehtud investeeringute 
tasuvus on suurem kui teistes 
valdkondades.

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 
kõikehõlmavus kannustab täiendavate 
leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 
arengut, mis tagab, et kõnealusesse 
tehnoloogiasse tehtud investeeringute 
tasuvus on suurem kui teistes 
valdkondades. Teadusprojektide baasil 
tegutsevate ettevõtete väljatöötamist 
toetatakse paindlike vahendite, nagu 
avatud konkursikutsete kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 990
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 

Progressi võimaldava tehnoloogia 
tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 
tööstuses on määrav tegur Euroopa 
tootlikkuse ja innovatsioonivõime 
suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 
arenenud, jätkusuutlik ja 
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konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 
kõikehõlmavus kannustab täiendavate 
leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 
arengut, mis tagab, et kõnealusesse 
tehnoloogiasse tehtud investeeringute 
tasuvus on suurem kui teistes 
valdkondades.

konkurentsivõimeline majandus, selle 
kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 
maailmas esikohal ja ühiskondlikele 
probleemidele suudetakse leida 
tulemuslikke ja jätkusuutlikke lahendusi. 
Sellise tegevuse kõikehõlmavus kannustab 
täiendavate leiutiste ja kasutusviiside 
kaudu edasist arengut, mis tagab, et 
kõnealusesse tehnoloogiasse tehtud 
investeeringute tasuvus on suurem kui 
teistes valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 991
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” ning liidu kosmosepoliitika 
eesmärke.

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” ning Euroopa Liidu 
sisejulgeoleku strateegia ja liidu 
kosmosepoliitika eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 992
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
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võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 
teadlastega välja töötanud tööstus ja 
ettevõtted ning milles keskendutakse 
jõuliselt erasektori investeeringute 
suurendamisele.

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mis on välja 
töötatud koos tööstuse ja ettevõtete, 
teadlaste ning teiste huvirühmade 
organisatsioonidega, nagu 
kodanikuühiskonna organisatsioonid; 
tegevusega ei püüta lahendada ainult 
konkreetse sektori ühiseid huvisid ja 
muresid, vaid ka toetada poliitika 
eesmärkide rakendamist nendes 
konkreetsetes sektorites; tegevusega
keskendutakse jõuliselt erasektori 
investeeringute suurendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 993
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 
teadlastega välja töötanud tööstus ja 
ettevõtted ning milles keskendutakse 
jõuliselt erasektori investeeringute 
suurendamisele.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 
teadlastega ja Euroopa 
tehnoloogiaplatvormidega välja töötanud 
tööstus ja ettevõtted ning milles 
keskendutakse jõuliselt erasektori 
investeeringute suurendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall



AM\907534ET.doc 145/166 PE492.761v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 
teadlastega välja töötanud tööstus ja
ettevõtted ning milles keskendutakse 
jõuliselt erasektori investeeringute 
suurendamisele.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 
teadlastega välja töötanud tööstus,
ettevõtted ja VKEd ning milles 
keskendutakse jõuliselt erasektori 
investeeringute ja innovatsiooni
suurendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava tehnoloogia 
kaasamist ühiskonnaprobleemide 
lahendamisse toetatakse koos asjaomaste 
probleemide lahendamise toetamisega. 
Sellise progressi võimaldava tehnoloogia 
kasutamist, mis ei kuulu prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” alla, kuid on 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
parandamiseks tähtis, toetatakse 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” raames.

Progressi võimaldava tehnoloogia 
kaasamist ühiskonnaprobleemide 
lahendamisse toetatakse koos asjaomaste 
probleemide lahendamise toetamisega. 
Sellise progressi võimaldava tehnoloogia 
kasutamist, mis ei kuulu prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” alla, kuid on 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
parandamiseks tähtis, toetatakse 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” raames. Progressi võimaldava ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
tõhusaks kohaldamiseks prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” tuleb luua 
koordinatsioonimehhanism.

Or. en
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Muudatusettepanek 996
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel,
prototüüpide loomisel ja katsesarja 
toodete valideerimisel. Tegevuste eesmärk 
on suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel ja 
innovatsioonitegevusel
kommertskasutusele eelnevas ja
konkurentsieelses etapis. Rahastamise 
eesmärk on tegeleda tavapäraste 
tehnoloogiliste takistustega, mitte 
selgitada välja võitjad ega rahastada 
konkreetseid tootmissuundi. Tegevuste 
eesmärk on suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust, et 
suurendada eriti selle ressursse ja
energiatõhusust ning investeeringuid
teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 
Tegevustega toetatakse eelkõige VKEsid, 
et neil oleks parem juurdepääs teadus- ja 
innovatsioonitegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
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avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni. Projektide otsest 
jätkutegevust, näiteks katseprojekte, 
tutvustamistegevust ja projektide 
kasutuselevõttu toetatakse paindlike 
vahendite, nagu avatud konkursikutsed, 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni. Projektide otsest 
jätkutegevust, näiteks katseprojekte, 



PE492.761v01-00 148/166 AM\907534ET.doc

ET

tutvustamistegevust ja projektide 
kasutuselevõttu toetatakse paindlike 
vahendite, nagu avatud konkursikutsed, 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 999
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
standardimisel, katsestendidel ja 
eluslaboritel, prototüüpide loomisel ja 
katsesarja toodete valideerimisel. 
Tegevuste eesmärk on suurendada 
tööstuslikku konkurentsivõimet, ergutades 
tööstust ja eelkõige VKEsid tegema 
rohkem investeeringuid teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
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avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
väikestel ja keskmise suurusega 
innovatsiooniprojektidel, et rajada teed 
suuremahulistele projektidele, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Palju tähelepanu pööratakse väikestele ja 
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keskmise suurusega projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1002
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni.

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 
tegevuskavapõhist tegevust kui ka 
avatumaid valdkondi uuenduslike 
projektide ja murranguliste lahenduste 
edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 
arendustegevusel, suuremahulistel 
katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 
katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 
loomisel ja katsesarja toodete 
valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 
suurendada tööstuslikku 
konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 
eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni. Palju tähelepanu 
pööratakse väikestele ja keskmise 
suurusega projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1003
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
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võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, kvanttehnoloogiat,
biotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi 
materjale ja uusi tootmissüsteeme. See 
valdkonnaülene teadmiste- ja 
kapitalimahukas tehnoloogia on oluline 
mitmes sektoris, mis panevad aluse 
Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1004
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
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võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, ökoinnovatsiooni, 
biotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi 
materjale ja uusi tootmissüsteeme. See 
valdkonnaülene teadmiste- ja 
kapitalimahukas tehnoloogia on oluline 
mitmes sektoris, mis panevad aluse 
Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
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võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
veetehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi 
materjale ja uusi tootmissüsteeme. See 
valdkonnaülene teadmiste- ja 
kapitalimahukas tehnoloogia on oluline 
mitmes sektoris, mis panevad aluse 
Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
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võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses
jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
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ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses
jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
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nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses
jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Selgitus

Progressi võimaldavate ja horisontaalsete tehnoloogiate kasutamisel põllumajanduses on 
suur potentsiaal.

Muudatusettepanek 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia
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võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses
jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Selgitus

Progressi võimaldavate ja horisontaalsete tehnoloogiate kasutamisel põllumajanduses, eriti 
põllumajanduslike sisendtööstuste kaudu, mis mängivad Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõime tekitamisel suurt osa, on suur potentsiaal.

Muudatusettepanek 1010
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris – nii teaduses 
(eriti matemaatika valdkonnas) kui ka 
tehnoloogiauuringutes –, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda nii teoreetilisi kui ka 
rakenduslikke paljulubavaid 
uurimistulemusi ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
robootikat, nanotehnoloogiat, 
kvantoptikat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 1012
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises.
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 
püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises.

Or. en

Selgitus

Sammaste ja eelarve piirjoonte hägustamine avaliku ja erasektori partnerluste 
kaasrahastamise tõttu nii prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” kui ka prioriteedi 
„Juhtpositsioon tööstuses” kaudu ei ole vastuvõetav. See tähendab, et suure osa rahast 
võivad neelata avaliku ja erasektori partnerlused.

Muudatusettepanek 1013
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmeteistkümnes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 
püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad, sealhulgas 
kodanikuühiskond, osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele ja 
partnerlustele kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, milles püütakse luua 
tehnoloogiat ja uuendusi ning kasutada 
neid ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kolmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
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„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 
püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele ja 
partnerlustele 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonidega, 
milles püütakse luua tehnoloogiat ja 
meetodeid, ning kasutada neid
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1015
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
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ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

selle võivad kosmosevaldkonnast saadud 
teabel põhinevad uuenduslikud 
kasutusviisid ja teenused osutuda tähtsaks
majanduskasvu ja töökohtade allikaks.

Or. en

Selgitus

Programmist „Horisont 2020” ei tuleks rahastada kosmosetaristut, vaid ainult 
kosmoseuuringuid, sealhulgas satelliitnavigatsiooni rakenduste arendamist.

Muudatusettepanek 1016
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel. Selleks et 
säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). See 
saavutatakse tihedas koostöös riikide 
kosmoseagentuuride ja Euroopa 
Kosmoseagentuuriga. Peale selle on 
kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas ning nende areng on 
liidu jaoks oluline võimalus.

Or. en



PE492.761v01-00 164/166 AM\907534ET.doc

ET

Selgitus

Vajadust mööda tuleks ette näha koostöö liikmesriikide kosmoseagentuuridega.

Muudatusettepanek 1017
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – punkt 1 – viieteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada liidu konkurentsieelis, nt 
sellistes tiheda konkurentsiga 
kaubandussektorites nagu 
telekommunikatsioon, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada ka 
tulevikus liidu roll kõikides 
kosmosesektorites, mis vastavad ELi 
ühiskonnaprobleemidele ja/või loovad 
palju kõrget oskustaset nõudvaid töökohti, 
mille asukohaks on Euroopa, on vaja liidu 
tasandil kooskõlastamist ja investeeringuid 
kosmoseuuringutesse (vt ELi toimimise 
lepingu artikkel 189). Peale selle on 
kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused ka tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1018
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – seitsmeteistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa suudab partnerluse, klastrite, 
võrgustike, standardimise ning sarnaste 
uurimis- ja arendusvajadustega teadus- ja 
tehnoloogiaharude ja -sektorite vahelise 
koostöö edendamisega saavutada kriitilise 
massi, mis viib läbimurrete, uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahendusteni.

Euroopa suudab partnerluse, klastrite, 
võrgustike, standardimise ning sarnaste 
uurimis- ja arendusvajadustega teadus- ja 
tehnoloogiaharude ja -sektorite vahelise 
koostöö edendamisega saavutada kriitilise 
massi, mis viib läbimurrete, uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahendusteni.
Põhiosa toetustest suunatakse sealjuures 
koostööprojektidele.

Or. de

Muudatusettepanek 1019
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheksateistkümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade väljatöötamine ja 
elluviimine avaliku ja erasektori 
partnerluste kaudu, tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade vaheliste 
tulemuslike seoste loomine, 
lisainvesteeringute leidmine, rahastamise 
kättesaadavus, standardimine ning 
kommertskasutusele eelnevate hangete ja 
uuenduslike toodete ja teenuste hangete 
toetamine on kõik konkurentsivõime 
suurendamise jaoks hädavajalikud.

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade väljatöötamine ja 
elluviimine Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide ja avaliku ja 
erasektori partnerluste kaudu, tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade vaheliste 
tulemuslike seoste loomine, 
lisainvesteeringute leidmine, rahastamise 
kättesaadavus, standardimine ning 
kommertskasutusele eelnevate hangete ja 
uuenduslike toodete ja teenuste hangete 
toetamine on kõik konkurentsivõime 
suurendamise jaoks hädavajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II osa – punkt 1 – kahekümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võib liidu tasandil koostöö 
soodustada kauplemisvõimaluste tekkimist 
Euroopa või rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamise kaudu uute kujunemisjärgus 
toodete, teenuste ja tehnoloogia jaoks. 
Edendatakse standardimist, koostalitlust, 
ohutust ja regulatsioonieelseid tegevusi 
toetavaid tegevusi.

Samuti peab liidu tasandil koostöö 
soodustama kauplemisvõimaluste 
tekkimist Euroopa või rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamise kaudu uute 
kujunemisjärgus toodete, teenuste ja 
tehnoloogia jaoks. See on kõikide 
asjaomase sektori sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemus, kuna nad 
kuuluvad teadus- või tööstusvaldkonda 
sellisel viisil, et luua positiivne dünaamika 
nende standardite loomise ümber.
Edendatakse standardimist, koostalitlust, 
ohutust ja regulatsioonieelseid tegevusi 
toetavaid tegevusi.

Or. fr


