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Muudatusettepanek 378
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et stimuleerida sisukaid edusamme 
teadmiste eesliinil, toetab Euroopa 
Teadusnõukogu individuaalseid rühmi, kes 
tegelevad uurimistegevusega mõnes 
teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute 
valdkonnas, mida hõlmab raamprogramm 
Horisont 2020, kaasa arvatud 
inseneriteadus ning sotsiaal- ja 
humanitaarteadused. Olenevalt vajadusest 
võib kooskõlas Euroopa Teadusnõukogu 
eesmärkidega ja tõhusa rakendamise 
vajadusega arvesse võtta konkreetseid 
uurimisteemasid või sihtrühmi (nt uue 
põlvkonna teadlased / uued 
teadlasrühmad). Erilist tähelepanu 
pööratakse uutele ja kiiresti arenevatele 
teadmiste eesliinil olevatele valdkondadele 
ning eri teadusharusid ühendavatele 
teadusvaldkondadele.

Selleks et stimuleerida sisukaid edusamme 
teadmiste eesliinil, toetab Euroopa 
Teadusnõukogu individuaalseid rühmi, kes 
tegelevad uurimistegevusega mõnes 
teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute 
valdkonnas, mida hõlmab raamprogramm 
Horisont 2020, kaasa arvatud 
inseneriteadus ning sotsiaal- ja 
humanitaarteadused, ning avaldab 
konkreetsed konkursikutsed, mille 
aluspõhimõte on, et otsitavad paremad 
teadlased ei tohi teha teadustööd oma 
päritoluriigis ning stipendiumeid ei kanta 
üle päritoluriiki. Olenevalt vajadusest võib 
kooskõlas Euroopa Teadusnõukogu 
eesmärkidega ja tõhusa rakendamise 
vajadusega arvesse võtta konkreetseid 
uurimisteemasid või sihtrühmi (nt uue 
põlvkonna teadlased / uued 
teadlasrühmad). Erilist tähelepanu 
pööratakse uutele ja kiiresti arenevatele 
teadmiste eesliinil olevatele valdkondadele 
ning eri teadusharusid ühendavatele 
teadusvaldkondadele.

Or. it

Muudatusettepanek 379
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et stimuleerida sisukaid edusamme 
teadmiste eesliinil, toetab Euroopa 

Selleks et stimuleerida sisukaid edusamme 
teadmiste eesliinil, toetab Euroopa 
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Teadusnõukogu individuaalseid rühmi, kes 
tegelevad uurimistegevusega mõnes 
teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute 
valdkonnas, mida hõlmab raamprogramm 
Horisont 2020, kaasa arvatud 
inseneriteadus ning sotsiaal- ja 
humanitaarteadused. Olenevalt vajadusest 
võib kooskõlas Euroopa Teadusnõukogu 
eesmärkidega ja tõhusa rakendamise 
vajadusega arvesse võtta konkreetseid 
uurimisteemasid või sihtrühmi (nt uue 
põlvkonna teadlased / uued 
teadlasrühmad). Erilist tähelepanu 
pööratakse uutele ja kiiresti arenevatele 
teadmiste eesliinil olevatele valdkondadele 
ning eri teadusharusid ühendavatele 
teadusvaldkondadele.

Teadusnõukogu individuaalseid rühmi, kes 
tegelevad uurimistegevusega mõnes 
teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute 
valdkonnas, mida hõlmab raamprogramm 
Horisont 2020, kaasa arvatud 
inseneriteadus ning sotsiaal- ja 
humanitaarteadused. Olenevalt vajadusest 
võib kooskõlas Euroopa Teadusnõukogu 
eesmärkidega ja tõhusa rakendamise 
vajadusega arvesse võtta konkreetseid 
uurimisteemasid või sihtrühmi (nt uue 
põlvkonna teadlased / uued teadlasrühmad, 
naised). Erilist tähelepanu pööratakse 
uutele ja kiiresti arenevatele teadmiste 
eesliinil olevatele valdkondadele ning eri 
teadusharusid ühendavatele 
teadusvaldkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igast maailma riigist pärit ning igas 
vanuses sõltumatuid teadlasi, kaasa arvatud 
alustavad teadlased, kes on saamas oma 
oskuste varal sõltumatuteks teadlasteks, 
toetatakse, et nad saaksid Euroopas 
uurimistööga tegeleda.

Igast maailma riigist pärit ning igas 
vanuses sõltumatuid teadlasi, kaasa arvatud 
alustavad teadlased, kes on saamas oma 
oskuste varal sõltumatuteks teadlasteks, 
toetatakse, et nad saaksid Euroopas 
uurimistööga tegeleda. Samuti võib 
toetada teadlaste tagasipöördumist ja 
taasintegreerimist pärast ERC 
rahastamisperioodi lõppu, eelkõige koos 
Euroopa teadusruumi õppetooli skeemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igast maailma riigist pärit ning igas 
vanuses sõltumatuid teadlasi, kaasa arvatud 
alustavad teadlased, kes on saamas oma 
oskuste varal sõltumatuteks teadlasteks, 
toetatakse, et nad saaksid Euroopas 
uurimistööga tegeleda.

Igast maailma riigist pärit ning igas 
vanuses ja igast soost sõltumatuid teadlasi, 
kaasa arvatud alustavad teadlased, kes on 
saamas oma oskuste varal sõltumatuteks 
teadlasteks, toetatakse, et nad saaksid 
Euroopas uurimistööga tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustööd eri liikmesriikidest pärit 
paremate teadlaste vahel soodustatakse ka 
ERC sünergiatoetuse abil, mis osutus 
teadlastele väga atraktiivseks eelmise 
raamprogrammi ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.
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Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades ainult
teadusliku tipptaseme kriteeriumi alusel, 
võttes arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste kui ka väljakujunenud 
rühmade teaduslikku tipptaset ning 
pöörates erilist tähelepanu ettepanekutele, 
mis on suures ulatuses teedrajavad ning 
seetõttu suure teadusliku riskiga.

Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades teadusliku 
tipptaseme kriteeriumi alusel, võttes 
arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste – eriti vähem 
arenenud piirkondades – kui ka 
väljakujunenud rühmade teaduslikku 
tipptaset ning pöörates erilist tähelepanu 
ettepanekutele, mis on suures ulatuses 
teedrajavad ning seetõttu suure teadusliku 
riskiga.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.
Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades ainult 
teadusliku tipptaseme kriteeriumi alusel, 
võttes arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste kui ka väljakujunenud 
rühmade teaduslikku tipptaset ning 
pöörates erilist tähelepanu ettepanekutele, 
mis on suures ulatuses teedrajavad ning 
seetõttu suure teadusliku riskiga.

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.
Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades ainult 
teadusliku tipptaseme kriteeriumi alusel, 
võttes arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste kui ka väljakujunenud 
rühmade teaduslikku tipptaset, soolist 
võrdõiguslikkust ning pöörates erilist 
tähelepanu ettepanekutele, mis on suures 
ulatuses teedrajavad ning seetõttu suure 
teadusliku riskiga.

Or. en

Selgitus

Põhineb Carvalho raporti muudatusettepanekul nr 44.



AM\907981ET.doc 7/130 PE492.815v01-00

ET

Muudatusettepanek 385
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Teadustöö strateegia: (1) Töötab välja teadustöö strateegia:

Or. en

Muudatusettepanek 386
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teaduslik haldamine, seire ja
kvaliteedikontroll:

(2) Teadusliku haldamise, seire ja
kvaliteedikontrolli läbiviimine:

Or. en

Muudatusettepanek 387
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olenevalt asjaoludest kehtestab 
teaduslikust vaatepunktist lähtudes 
seisukohad projektikonkursside 
korraldamise ja juhtimise kohta, 
hindamiskriteeriumid, eksperdihindamised
(sealhulgas ekspertide valimine ning 
eksperdihindamise ja ettepanekute 
hindamise meetodid) ning vajalikud 
rakenduseeskirjad ja suunised, mille alusel 
määratakse kindlaks rahastatav ettepanek 
sõltumatu teadusnõukogu järelevalve all;

olenevalt asjaoludest kehtestab teaduslikust 
vaatepunktist lähtudes seisukohad 
projektikonkursside korraldamise ja 
juhtimise kohta, töötab välja
hindamiskriteeriumid, eksperdihindamised
(sealhulgas ekspertide valimine ning 
eksperdihindamise ja ettepanekute 
hindamise meetodid) ning vajalikud 
rakenduseeskirjad ja suunised, mille alusel 
määratakse kindlaks rahastatav ettepanek 
sõltumatu teadusnõukogu järelevalve all;
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samuti käsitleb sõltumatu teadusnõukogu 
muid küsimusi, mis mõjutavad Euroopa 
Teadusnõukogu tegevuse saavutusi, mõju 
ning teadustöö kvaliteeti, kaasa arvatud 
Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingu 
näidise põhisätteid;

samuti käsitleb sõltumatu teadusnõukogu 
muid küsimusi, mis mõjutavad Euroopa 
Teadusnõukogu tegevuse saavutusi, mõju 
ning teadustöö kvaliteeti, kaasa arvatud 
Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingu 
näidise põhisätteid;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teabevahetus ja teabe levitamine: (3) Korraldab teabevahetust ja teabe
levitamist:

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagab teabevahetuse 
teadusringkondadega ja peamiste 
sidusrühmadega Euroopa Teadusnõukogu 
tegevuse ja saavutuste teemal;

tagab teabevahetuse teadusringkondadega,
peamiste sidusrühmadega ning 
piirkondlike ja riiklike 
rahastamisasutustega Euroopa 
Teadusnõukogu tegevuse ja saavutuste 
teemal;

Or. en
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Muudatusettepanek 390
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

püüab edendada Euroopa alaesindatud 
piirkondade teadlaste aktiivset kaasatust;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – punkt 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– esitab komisjonile oma tegevuse kohta 
korrapäraselt aruandeid.

esitab komisjonile, Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule oma tegevuse kohta 
korrapäraselt aruandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmetele 
makstakse ülesannete täitmise eest tööle 
vastavat tasu ning vajaduse korral kantakse 
reisi- ja elamiskulud.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmetele 
makstakse ülesannete täitmise eest tööle 
vastavat tasu ning vajaduse korral kantakse
nõuetekohaselt dokumenteeritud reisi- ja 
elamiskulud 50% ulatuses.

Or. it
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Selgitus

On asjakohane kehtestada reisi- ja elamiskulude hüvitamise piirmäär, et vältida 
kuritarvitamist ja ressursside raiskamist.

Muudatusettepanek 393
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu president töötab
ametiaja kestel Brüsselis ning kes 
pühendab suurema osa oma ajast 
Euroopa Teadusnõukogu asjaajamistele.
Tema palgatase vastab komisjoni kõrgema 
juhtkonna palgatasemele.

Euroopa Teadusnõukogu president elab
ametiaja kestel Brüsselis. Tema palgatase 
vastab komisjoni kõrgema juhtkonna 
palgatasemele.

Or. it

Muudatusettepanek 394
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu valib oma 
liikmete hulgast kolm aseesimeest, kes
abistavad presidenti tema esindamisel ja 
tema töö korraldamises. Aseesimehi võib 
nimetada ka Euroopa Teadusnõukogu
asepresidentideks.

Sõltumatu teadusnõukogu valib oma 
liikmete hulgast ühe aseesimehe, kes
abistab presidenti tema esindamisel ja tema 
töö korraldamises. Aseesimees 
nimetatakse ka Euroopa Teadusnõukogu
asepresidendiks.

Or. it

Muudatusettepanek 395
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolm aseesimeest saavad toetust, et 
tagada neile kohalik haldusabi enda 
kohalikes instituutides.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Ressursside raiskamise vältimiseks ei ole asjakohane bürokraatlikke struktuure dubleerida.

Muudatusettepanek 396
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC president ja teadusnõukogu liikmed 
täidavad oma ülesandeid teisi töökohti 
välistava mandaadi alusel ja täistööajaga. 

Or. it

Selgitus

Euroopa Teadusnõukogu läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks on oluline täpsustada 
ametiülesannete täitmise nõuded.

Muudatusettepanek 397
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu juhib selleks 
palgatud personal, sealhulgas olenevalt 
vajadusest ka liidu institutsioonide 

Euroopa Teadusnõukogu juhib selleks 
palgatud personal ja see tegeleb ainult 
tegelike haldusvajadustega, et tagada 
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ametnikud, ja see tegeleb ainult tegelike 
haldusvajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

tõhusaks haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Or. it

Muudatusettepanek 398
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu juhib selleks 
palgatud personal, sealhulgas olenevalt 
vajadusest ka liidu institutsioonide
ametnikud, ja see tegeleb ainult tegelike 
haldusvajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Euroopa Teadusnõukogu juhivad liidu
institutsioonides töötavad ametnikud, ja 
see tegeleb ainult tegelike 
haldusvajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Or. it

Muudatusettepanek 399
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nimetab ametisse direktori ja kõrgemad 
ametnikud, võttes arvesse sõltumatu 
teadusnõukogu arvamust;

nimetab ametisse ja vallandab direktori ja 
kõrgemad ametnikud, võttes arvesse 
sõltumatu teadusnõukogu arvamust;

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitab programmikomiteed 
korrapäraselt Euroopa Teadusnõukogu 
meetmete rakendamisest.

teavitab programmikomiteed korrapäraselt 
Euroopa Teadusnõukogu meetmete 
rakendamisest ja tulemustest, tagades 
nende järjepideva ajakohastamise 
vastavalt viimasele teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitab programmikomiteed 
korrapäraselt Euroopa Teadusnõukogu 
meetmete rakendamisest.

teavitab programmikomiteed, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt 
Euroopa Teadusnõukogu meetmete 
rakendamisest.

Or. it

Selgitus

Euroopa Teadusnõukogu meetmed peavad olema läbipaistvamad ja neid tuleb 
tulemuslikumalt jälgida.

Muudatusettepanek 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laialdase hulga embrüo uurimisega 
tegelevate ning kõrge riskitasemega 
visionäärsete teaduslike koostööprojektide 

Laialdase hulga varasel arenguetapil ning 
kõrge riskitasemega visionäärsete 
teaduslike koostööprojektide toetamine 



PE492.815v01-00 14/130 AM\907981ET.doc

ET

toetamine teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas on vajalik põhjapaneva uue 
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ideid olenemata 
sellest, millal ja kust need tulevad, ning 
seda kõige laiemas uurimisteemade ja 
teadusharude valikus. Selliste habraste 
ideede edendamine nõuab nobedat, riske 
toetavat ja äärmiselt valdkondadevahelist 
lähenemisviisi teadusuuringutele, mis 
läheb kaugemale rangelt tehnoloogilistest 
valdkondadest. Uute suure potentsiaaliga 
osalejate, nagu noored teadlased ja 
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevad 
VKEd, ligimeelitamine ning nende 
osalemise soodustamine teadustegevuses ja 
innovatsioonis on tähtis ka tulevaste 
teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on 
vajalik põhjapaneva uue 
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ideid olenemata 
sellest, millal ja kust need tulevad, ning 
seda kõige laiemas uurimisteemade ja 
teadusharude valikus. Selliste habraste 
ideede edendamine nõuab nobedat, riske 
toetavat ja äärmiselt valdkondadevahelist 
lähenemisviisi teadusuuringutele, mis 
läheb kaugemale rangelt tehnoloogilistest 
valdkondadest. Uute suure potentsiaaliga 
osalejate, nagu noored teadlased ja 
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevad 
VKEd, ligimeelitamine ning nende 
osalemise soodustamine teadustegevuses ja 
innovatsioonis on tähtis ka tulevaste 
teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevust tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate sammaste raames täiendab 
lai valik koostöövõrkude loomisega seotud 
ja teadusringkondadel põhinevaid tegevusi 
viljaka ja kireva Euroopa aluse loomiseks 
teaduspõhisele uurimistööle 
tulevikutehnoloogia valdkonnas. Need 
tegevused toetavad tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate edasist 
arengut ja arutelu uue tehnoloogia 
tähenduse üle ning kiirendavad selle mõju.

Tegevust tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate sammaste raames täiendab 
lai valik koostöövõrkude loomisega seotud 
ja teadusringkondadel põhinevaid tegevusi 
viljaka ja kireva Euroopa aluse loomiseks 
teaduspõhisele uurimistööle 
tulevikutehnoloogia valdkonnas. Need 
tegevused toetavad tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate edasist 
arengut ja arutelu uue tehnoloogia 
tähenduse üle ning kiirendavad selle mõju.
Tegevus tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate sammaste raames peab 
olema avatud ühistel huvidel ja 
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vastastikusel kasul põhinevale koostööle 
kolmandate riikidega, kaitstes 
samaaegselt Euroopa huve.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate nõuandekogu on 
sidusrühmade panus üldise teadustöö 
strateegiasse, sh töökava määratlusse.

Komisjon peab konsulteerima FEST 
programmi asjaomaste sidusrühmadega, 
sealhulgas mainekaimad ja sobiva 
asjatundlikkusega teadlased, 
teadusuurijad ja insenerid, kes tagavad 
teadustöö valdkondade mitmekesisuse ja 
toimivad isikuliselt, andes panuse üldise 
teadustöö strateegiasse. Eelkõige 
konsulteeritakse nendega töökava 
kehtestamise, prioriteetide ja vajalike 
muudatuste, sealhulgas konkursikutsete 
ja kattuvust ärahoidvate kriteeriumide 
osas.

Komisjon peaks jõupingutuste 
dubleerimise vähendamiseks püüdma 
kasutada raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel konsulteerimiseks 
võimaluse korral olemasolevaid 
vahendeid, näiteks muu hulgas Euroopa 
innovatsioonipartnerlusi, Euroopa 
tehnoloogiaplatvorme ja ühise 
kavandamise algatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 60% FESTi vahenditest 
suunatakse ühisteks alt-üles 
eesliiniuuringuteks kõikides 
valdkondades, kusjuures mitte üle 25% 
pühendatakse paari FESTi keerulisema 
juhtprogrammi arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamiselt saavutatakse see suure osa 
karjääri alustavate teadlaste ja 
doktorikandidaatide kvaliteetse koolitamise 
tipptaseme struktureerimise ja tõstmisega 
liikmesriikides ja assotsieerunud riikides.
Andes karjääri alustavatele teadlastele 
mitmekesised oskused nii praeguste kui ka 
tulevaste probleemidega toimetulemiseks, 
antakse järgmise põlvkonna teadlastele 
paremad karjääritegemise väljavaated nii 
avalikus kui ka erasektoris, mis muudab ka 
teadlasekarjääri noorte jaoks 
atraktiivsemaks.

Peamiselt saavutatakse see suure osa 
karjääri alustavate teadlaste ja 
doktorikandidaatide kvaliteetse koolitamise 
tipptaseme struktureerimise ja tõstmisega 
liikmesriikides ja assotsieerunud riikides.
Andes karjääri alustavatele teadlastele 
mitmekesised oskused nii praeguste kui ka 
tulevaste probleemidega toimetulemiseks, 
antakse järgmise põlvkonna teadlastele 
paremad karjääritegemise väljavaated nii 
avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas 
kodanikuühiskonna 
mittetulundussektoris, mis muudab ka 
teadlasekarjääri noorte jaoks 
atraktiivsemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamiselt saavutatakse see suure osa 
karjääri alustavate teadlaste ja 
doktorikandidaatide kvaliteetse koolitamise 
tipptaseme struktureerimise ja tõstmisega 
liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. 
Andes karjääri alustavatele teadlastele 
mitmekesised oskused nii praeguste kui ka 
tulevaste probleemidega toimetulemiseks, 
antakse järgmise põlvkonna teadlastele 
paremad karjääritegemise väljavaated nii 
avalikus kui ka erasektoris, mis muudab ka 
teadlasekarjääri noorte jaoks 
atraktiivsemaks.

Peamiselt saavutatakse see suure osa 
karjääri alustavate teadlaste ja 
doktorikandidaatide kvaliteetse koolitamise 
tipptaseme struktureerimise ja tõstmisega 
liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. 
Andes karjääri alustavatele teadlastele 
mitmekesised oskused nii praeguste kui ka 
tulevaste probleemidega toimetulemiseks, 
antakse järgmise põlvkonna teadlastele 
paremad karjääritegemise väljavaated nii 
avalikus kui ka erasektoris, mis muudab ka 
teadlasekarjääri noorte jaoks 
atraktiivsemaks. Samal põhjusel peavad 
doktorandid olema selgelt määratletud kui 
üks uue haridus-, koolitus-, noorte ja 
spordiprogrammi peamistest 
sihtrühmadest, millele eraldatavaid 
vahendeid tuleb kasutada 
raamprogrammi Horisont 2020 täiendaval 
viisil.

Or. fr

Muudatusettepanek 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis on 
valitud liidu tasandil konkursi korras ning 
mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis
võimaldavad teadustöötajatel välja 
töötada oma uurimistöö ajakava ning mis
on valitud liidu tasandil konkursi korras 
ning mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
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keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada paindlikkus 
eesmärkide elluviimisel. Tavaliselt on 
eduka partnerluse vorm teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud või tööstusvaldkonna 
doktoriõpe; üksikinstitutsioonid tegelevad 
tavaliselt aga uuenduslike 
doktoriprogrammidega. Sel puhul on 
nähtud ette kõikidest riikidest pärit 
parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 
kõnealuste tipptaseme programmidega.

toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 
keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada paindlikkus 
eesmärkide elluviimisel. Tavaliselt on 
eduka partnerluse vorm muu hulgas
teadustöötajate koolitusvõrgustikud või 
tööstusvaldkonna doktoriõpe; 
üksikinstitutsioonid tegelevad tavaliselt –
kuid mitte kohustuslikus korras – aga 
uuenduslike doktoriprogrammidega. Sel 
puhul on nähtud ette kõikidest riikidest 
pärit parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 
kõnealuste tipptaseme programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis on 
valitud liidu tasandil konkursi korras ning 
mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 
keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada paindlikkus 
eesmärkide elluviimisel. Tavaliselt on 
eduka partnerluse vorm teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud või tööstusvaldkonna 
doktoriõpe; üksikinstitutsioonid tegelevad 
tavaliselt aga uuenduslike 
doktoriprogrammidega. Sel puhul on 
nähtud ette kõikidest riikidest pärit 
parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis on 
valitud liidu tasandil konkursi korras ning 
mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 
keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada täielik
paindlikkus eesmärkide elluviimisel
kestuse, vastuvõtva asutuse, kogu 
kokkulepitud vastuvõtvasse võrgustikku 
kuuluvate koolitatavate arvu ja projektide 
finantsressursside mahu asjus. Tavaliselt 
on eduka partnerluse vorm teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud või tööstusvaldkonna 
doktoriõpe või nende kombinatsioon 
virtuaalse õppekeskusena; 
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kõnealuste tipptaseme programmidega. üksikinstitutsioonid tegelevad tavaliselt aga 
uuenduslike doktoriprogrammidega. Sel 
puhul on nähtud ette kõikidest riikidest 
pärit parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 
kõnealuste tipptaseme programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendes koolitusprogrammides käsitletakse 
peamiste teadustöö pädevuste arendamist 
ja laiendamist, andes samal ajal 
loomingulistele teadlastele väljavaated 
tegutsemiseks ettevõtluses ning 
uuenduslikud oskused, mis vastavad 
tööturu tulevastele vajadustele.
Programmid pakuvad ka koolitust 
ülekantavate pädevuste alal, nagu 
meeskonnatöö, riskide võtmine, 
projektijuhtimine, standardimine, 
ettevõtlus, eetika, intellektuaalomandi 
õigused, teabevahetus ja mõju ühiskonnale, 
mis on vajalikud innovatsiooni loomiseks, 
arendamiseks, müügikõlblikuks 
muutmiseks ning levitamiseks.

Nendes koolitusprogrammides käsitletakse 
peamiste teadustöö pädevuste arendamist 
ja laiendamist, mis võimaldab 
teadustöötajatel välja töötada oma 
uurimistöö ajakava, andes samal ajal 
loomingulistele teadlastele väljavaated 
tegutsemiseks ettevõtluses ning 
uuenduslikud oskused, mis vastavad 
tööturu tulevastele vajadustele.
Programmid pakuvad ka koolitust 
ülekantavate pädevuste alal, nagu 
meeskonnatöö, riskide võtmine, 
projektijuhtimine, standardimine, 
ettevõtlus, eetika, intellektuaalomandi 
õigused, teabevahetus ja mõju ühiskonnale, 
mis on vajalikud innovatsiooni loomiseks, 
arendamiseks, müügikõlblikuks 
muutmiseks ning levitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendes koolitusprogrammides käsitletakse 
peamiste teadustöö pädevuste arendamist 
ja laiendamist, andes samal ajal 
loomingulistele teadlastele väljavaated 
tegutsemiseks ettevõtluses ning 
uuenduslikud oskused, mis vastavad 
tööturu tulevastele vajadustele. 
Programmid pakuvad ka koolitust 
ülekantavate pädevuste alal, nagu 
meeskonnatöö, riskide võtmine, 
projektijuhtimine, standardimine, 
ettevõtlus, eetika, intellektuaalomandi 
õigused, teabevahetus ja mõju ühiskonnale, 
mis on vajalikud innovatsiooni loomiseks, 
arendamiseks, müügikõlblikuks 
muutmiseks ning levitamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 412
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab olema atraktiivne nii 
Euroopa kui ka muu maailma parimate 
teadlaste jaoks. Peamiselt saavutatakse see, 
toetades atraktiivseid karjääritegemise 
võimalusi kogenud teadlaste jaoks nii 
avalikus kui ka erasektoris ning edendades 
neid liikuma riikide, sektorite ja 
teadusharude vahel, et täiendada nende 
loomingulist ja uuenduslikku potentsiaali.

Euroopa peab olema atraktiivne nii 
Euroopa kui ka muu maailma parimate 
teadlaste jaoks. Peamiselt saavutatakse see, 
toetades atraktiivseid karjääritegemise 
võimalusi kogenud teadlaste jaoks nii 
avalikus kui ka erasektoris – sealhulgas 
kodanikuühiskonna mittetulundussektoris 
– ning edendades neid liikuma riikide, 
sektorite ja teadusharude vahel, et 
täiendada nende loomingulist ja 
uuenduslikku potentsiaali.
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Or. en

Muudatusettepanek 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab olema atraktiivne nii 
Euroopa kui ka muu maailma parimate 
teadlaste jaoks. Peamiselt saavutatakse see, 
toetades atraktiivseid karjääritegemise 
võimalusi kogenud teadlaste jaoks nii 
avalikus kui ka erasektoris ning edendades 
neid liikuma riikide, sektorite ja 
teadusharude vahel, et täiendada nende 
loomingulist ja uuenduslikku potentsiaali.

Euroopa peab olema atraktiivne nii 
Euroopa kui ka muu maailma parimate 
teadlaste jaoks. Peamiselt saavutatakse see, 
toetades atraktiivseid karjääritegemise 
võimalusi algajate ja kogenud teadlaste 
jaoks nii avalikus kui ka erasektoris ning 
edendades neid liikuma riikide, sektorite ja 
teadusharude vahel, et täiendada nende 
loomingulist ja uuenduslikku potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
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osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Lisarahastamine peaks samuti
olema kättesaadav, et edendada teadlaste 
liikuvust vähem arenenud piirkondade 
asutustes. Samuti innustatakse neid 
minema avalikust sektorist erasektorisse 
või vastupidi, mida toetatakse ajutiste 
lähetuste kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 415
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes, teadustaristutes, EITi teadmis-
ja innovaatikakogukondades või muude 
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ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

sotsiaalmajanduslike osaliste juures ning et 
nad töötavad teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega, mis vastavad 
nende isiklikele vajadustele ja huvidele.
Samuti innustatakse neid minema avalikust 
sektorist erasektorisse või vastupidi, mida 
toetatakse ajutiste lähetuste kaudu. Samuti 
toetatakse osalise koormusega töötamise 
võimalusi, mis võimaldavad kombineerida 
tööd nii avalikus kui ka erasektoris, et 
täiustada teadmiste edasiandmist sektorite 
vahel ning innustada alustavate ettevõtete 
loomist. Sellised kohandatud teadustöö 
tegemise võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes, kodanikuühiskonna 
organisatsioonides või muude
sotsiaalmajanduslike osaliste juures ning et 
nad töötavad teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega, mis vastavad 
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avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

nende isiklikele vajadustele ja huvidele.
Samuti innustatakse neid minema avalikust 
sektorist erasektorisse või vastupidi, mida 
toetatakse ajutiste lähetuste kaudu. Samuti 
toetatakse osalise koormusega töötamise 
võimalusi, mis võimaldavad kombineerida 
tööd nii avalikus kui ka erasektoris, et 
täiustada teadmiste edasiandmist sektorite 
vahel ning innustada alustavate ettevõtete 
loomist. Sellised kohandatud teadustöö 
tegemise võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes, kodanikuühiskonna 
organisatsioonides või muude 
sotsiaalmajanduslike osaliste juures ning et 
nad töötavad teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega, mis vastavad 
nende isiklikele vajadustele ja huvidele.
Samuti innustatakse neid minema avalikust 
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kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

sektorist erasektorisse või vastupidi, mida 
toetatakse ajutiste lähetuste kaudu. Samuti 
toetatakse osalise koormusega töötamise 
võimalusi, mis võimaldavad kombineerida 
tööd nii avalikus kui ka erasektoris, et 
täiustada teadmiste edasiandmist sektorite 
vahel ning innustada alustavate ettevõtete 
loomist. Sellised kohandatud teadustöö 
tegemise võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
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avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ja teadusasutuse 
baasil tegutsevate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud ja algajatele
teadlastele, kes tahavad arendada oma 
oskusi riikideülese või rahvusvahelise 
liikuvuse kaudu. Toetust saab anda 
kõikidel karjääri etappidel, kaasa arvatud 
kõige noorematele teadlastele, kes on alles 
doktorikraadi või samaväärsed kogemused 
omandanud. Neid teadlasi rahastatakse 
tingimusel, et nad liiguvad ühest riigist 
teise, et laiendada või süvendada oma 
pädevusi enda valitud ülikoolides, 
teadusinstituutides, ettevõtetes, VKEdes 
või muude sotsiaalmajanduslike osaliste 
juures ning et nad töötavad teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega, mis vastavad 
nende isiklikele vajadustele ja huvidele.
Samuti innustatakse neid minema avalikust 
sektorist erasektorisse või vastupidi, mida 
toetatakse ajutiste lähetuste kaudu. Samuti 
toetatakse osalise koormusega töötamise 
võimalusi, mis võimaldavad kombineerida 
tööd nii avalikus kui ka erasektoris, et 
täiustada teadmiste edasiandmist sektorite 
vahel ning innustada alustavate ettevõtete 
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Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

loomist. Sellised kohandatud teadustöö 
tegemise võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadlaste olemasoleva potentsiaali 
täielikuks ärakasutamiseks toetatakse ka
võimalusi teaduskarjääri jätkamiseks pärast 
tööpausi.

Teadlaste olemasoleva potentsiaali 
täielikuks ärakasutamiseks toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri jätkamiseks pärast 
tööpausi. Samuti toetatakse teadlaste 
reintegreerimist pikemaajalise teadustöö 
positsiooniga Euroopas, sealhulgas 
päritoluriigis, pärast rahvusvahelise 
liikuvuse kogemusi. Liikuvust ja teadlaste 
karjääriarendamise võimalusi tuleks 
soodustada selliste edendussüsteemidega 
nagu praegune võrgustik Euraxess.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemid on muutumas üha 
globaalsemaks ja piiriülesemaks ning 
nende edukaks lahendamiseks on järjest 
rohkem vaja teha valdkondadevahelist 
koostööd. Seepärast on väga oluline jagada 
teadmisi ja ideid alates teadustegevusest 

Ühiskonnaprobleemid on muutumas üha 
globaalsemaks ja piiriülesemaks ning 
nende edukaks lahendamiseks on järjest 
rohkem vaja teha valdkondadevahelist 
koostööd. Seepärast on väga oluline jagada 
teadmisi ja ideid alates teadustegevusest 
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kuni turuni ning selle saavutamine on 
võimalik ainult inimeste vahel sidemete 
loomise teel. Seda edendatakse kõrge 
kvalifikatsiooniga teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate paindlike vahetuste 
toetamisega sektorite, riikide ja 
valdkondade vahel.

kuni ühiskonna ja turuni ning selle 
saavutamine on võimalik ainult inimeste 
vahel sidemete loomise teel. Seda 
edendatakse kõrge kvalifikatsiooniga 
teadlaste ja innovatsioonitöötajate 
paindlike vahetuste toetamisega sektorite, 
riikide ja valdkondade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemid on muutumas üha 
globaalsemaks ja piiriülesemaks ning 
nende edukaks lahendamiseks on järjest 
rohkem vaja teha valdkondadevahelist 
koostööd. Seepärast on väga oluline jagada 
teadmisi ja ideid alates teadustegevusest 
kuni turuni ning selle saavutamine on 
võimalik ainult inimeste vahel sidemete 
loomise teel. Seda edendatakse kõrge 
kvalifikatsiooniga teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate paindlike vahetuste 
toetamisega sektorite, riikide ja 
valdkondade vahel.

Ühiskonnaprobleemid on muutumas üha 
globaalsemaks ja piiriülesemaks ning 
nende edukaks lahendamiseks on järjest 
rohkem vaja teha valdkondadevahelist 
koostööd. Seepärast on väga oluline jagada 
teadmisi ja ideid alates teadustegevusest 
kuni ühiskonna ja turuni ning selle 
saavutamine on võimalik ainult inimeste 
vahel sidemete loomise teel. Seda 
edendatakse kõrge kvalifikatsiooniga 
teadlaste ja innovatsioonitöötajate 
paindlike vahetuste toetamisega sektorite, 
riikide ja valdkondade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
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lühiajalisi teadlaste ja
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil. Selles osas 
tuleks tugevdada tööstusvaldkonna 
doktoriõppe programme kui olulist 
elementi, mis edendab teadlaste seas 
innovaatilisust ning loob tihedamaid 
sidemeid tööstus- ja akadeemiliste 
ringkondade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd.
Võetakse erimeetmeid, et tugevdada 
arengumaade teadussuutlikkust. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 



PE492.815v01-00 30/130 AM\907981ET.doc

ET

haldus- ja tehnilisel personalil.

Or. fr

Selgitus

ELi eesmärki, nagu esitatud punktis 3.2 „Tipptaseme edendamine piiriülese ja 
valdkondadevahelise liikuvuse kaudu” – parimate kolmandate riikide teadlaste 
ligimeelitamine–, ei ole võimalik saavutada eetiliselt, kui ei tehta ehtsaid jõupingutusi 
arengumaade teadussuutlikkuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 425
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest 
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. 
Võetakse erimeetmeid, et tugevdada 
arengumaade teadussuutlikkust. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest 
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Or. fr

Selgitus

ELi eesmärki, nagu esitatud punktis 3.2 „Tipptaseme edendamine piiriülese ja 
valdkondadevahelise liikuvuse kaudu” – parimate kolmandate riikide teadlaste 
ligimeelitamine–, ei ole võimalik saavutada eetiliselt, kui ei tehta ehtsaid jõupingutusi 
arengumaade teadussuutlikkuse suurendamiseks.
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Muudatusettepanek 426
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest 
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. 
Võetakse erimeetmeid, et tugevdada 
arengumaade teadussuutlikkust. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest 
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Or. fr

Muudatusettepanek 427
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde, teadustaristute, EITi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade või muude 
sotsiaalmajanduslike osaliste partnerluse 
ning samuti Euroopa ja kolmandate riikide 
partnerluse raames, et tugevdada 
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innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

rahvusvahelist koostööd. Õigus osaleda on 
teadlastel ja innovatsioonitöötajatel 
kõikidelt karjääritasemetelt alates kõige 
noorematest (alles doktorikraadi 
omandanud) kuni kõige vanemateni
(juhatus) ning samuti haldus- ja tehnilisel 
personalil.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste partnerluse ning samuti Euroopa ja 
kolmandate riikide partnerluse raames, et 
tugevdada rahvusvahelist koostööd. Õigus 
osaleda on teadlastel ja 
innovatsioonitöötajatel kõikidelt 
karjääritasemetelt alates kõige noorematest
(alles doktorikraadi omandanud) kuni 
kõige vanemateni (juhatus) ning samuti 
haldus- ja tehnilisel personalil.

Euroopa rahaliste vahenditega toetatakse 
lühiajalisi teadlaste ja 
innovatsioonitöötajate vahetusi Euroopa 
ülikoolide, teadusinstituutide, ettevõtete, 
VKEde, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide või muude 
sotsiaalmajanduslike osaliste partnerluse 
ning samuti Euroopa ja kolmandate riikide 
partnerluse raames, et tugevdada 
rahvusvahelist koostööd. Õigus osaleda on 
teadlastel ja innovatsioonitöötajatel 
kõikidelt karjääritasemetelt alates kõige 
noorematest (alles doktorikraadi 
omandanud) kuni kõige vanemateni
(juhatus) ning samuti haldus- ja tehnilisel 
personalil.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused Marie Curie nimelistes 
meetmetes ning suurendada veelgi enam 
nende meetmete mõju. Nende meetmete 
rakendamisel otsitakse sünergiaid ning 
tihedat kooskõlastatust teadlasi, nende 
tööandjaid ja rahastajaid puudutavate 
poliitiliste tugimeetmetega, mida viiakse 
ellu seoses eesmärgiga saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond.
Rahastatakse konkreetseid meetmeid, et 
toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri tähtsusest 
ning et levitada Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetatud tööst tulenevaid 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi.

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused Marie Curie nimelistes 
meetmetes ning suurendada veelgi enam 
nende meetmete mõju. Nende meetmete 
rakendamisel otsitakse sünergiaid ning 
tihedat kooskõlastatust teadlasi, nende 
tööandjaid ja rahastajaid puudutavate 
poliitiliste tugimeetmetega, mida viiakse 
ellu seoses eesmärgiga saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond.
Rahastatakse konkreetseid meetmeid, et 
toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri tähtsusest, 
karjääris vahet pidanuil tööle naasmisel 
kaasaaitamiseks ning et levitada Marie 
Curie nimeliste meetmetega toetatud tööst 
tulenevaid teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused Marie Curie nimelistes 
meetmetes ning suurendada veelgi enam 
nende meetmete mõju. Nende meetmete 
rakendamisel otsitakse sünergiaid ning 
tihedat kooskõlastatust teadlasi, nende 

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused Marie Curie nimelistes 
meetmetes ning suurendada veelgi enam 
nende meetmete mõju. Nende meetmete 
rakendamisel otsitakse sünergiaid ning 
tihedat kooskõlastatust teadlasi, nende 
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tööandjaid ja rahastajaid puudutavate 
poliitiliste tugimeetmetega, mida viiakse 
ellu seoses eesmärgiga saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond.
Rahastatakse konkreetseid meetmeid, et 
toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri tähtsusest 
ning et levitada Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetatud tööst tulenevaid 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi.

tööandjaid ja rahastajaid puudutavate 
poliitiliste tugimeetmetega, mida viiakse 
ellu seoses eesmärgiga saavutada teaduse 
koostöö ühiskonnaga ja viimase 
hüvanguks. Rahastatakse konkreetseid 
meetmeid, et toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri tähtsusest 
ning et levitada Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetatud tööst tulenevaid 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimelised meetmed on avatud 
koolitus- ja karjääriarenduse tegevusele 
kõigis asutamislepinguga hõlmatud 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
valdkondades alates alusuuringutest kuni 
turustamise ja innovatsiooniteenusteni.
Taotlejad valivad uurimis- ja 
innovatsioonivaldkonnad ning samuti 
sektorid ise.

Marie Curie nimelised meetmed on avatud 
koolitus- ja karjääriarenduse tegevusele 
kõigis asutamislepinguga hõlmatud 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
valdkondades alates alusuuringutest –
sealhulgas sotsiaal- ja 
humanitaarteadused – kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. Taotlejad valivad 
uurimis- ja innovatsioonivaldkonnad ning 
samuti sektorid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga eespool nimetatud tegevuse puhul Iga eespool nimetatud tegevuse puhul 
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pööratakse tähelepanu sellele, et 
innustatakse tugevat ettevõtete, eeskätt 
VKEde, kuid samuti teiste 
sotsiaalmajanduslike osaliste osalemist, et 
tagada Marie Curie nimeliste meetmete 
edukas rakendamine ja mõju. Kõikide 
Marie Curie nimeliste meetmetega 
edendatakse kõrgharidus- ja teadusasutuste 
ning erasektori pikaajalist koostööd, milles 
võetakse arvesse intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmist.

pööratakse tähelepanu sellele, et 
innustatakse tugevat ettevõtete, eeskätt 
VKEde, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, kuid samuti teiste 
sotsiaalmajanduslike osaliste osalemist, et 
tagada Marie Curie nimeliste meetmete 
edukas rakendamine ja mõju. Kõikide 
Marie Curie nimeliste meetmetega 
edendatakse kõrgharidus- ja teadusasutuste 
ning erasektori pikaajalist koostööd, milles 
võetakse arvesse intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmist.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga eespool nimetatud tegevuse puhul 
pööratakse tähelepanu sellele, et 
innustatakse tugevat ettevõtete, eeskätt 
VKEde, kuid samuti teiste 
sotsiaalmajanduslike osaliste osalemist, et 
tagada Marie Curie nimeliste meetmete 
edukas rakendamine ja mõju. Kõikide 
Marie Curie nimeliste meetmetega 
edendatakse kõrgharidus- ja teadusasutuste 
ning erasektori pikaajalist koostööd, milles 
võetakse arvesse intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmist.

Iga eespool nimetatud tegevuse puhul 
pööratakse tähelepanu sellele, et 
innustatakse tugevat ettevõtete, eeskätt 
VKEde, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, kuid samuti teiste
sotsiaalmajanduslike osaliste osalemist, et 
tagada Marie Curie nimeliste meetmete 
edukas rakendamine ja mõju. Kõikide 
Marie Curie nimeliste meetmetega 
edendatakse kõrgharidus- ja teadusasutuste 
ning erasektori pikaajalist koostööd, milles 
võetakse arvesse intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmist.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes ning
jälgides osalejate soolist jaotust. Lisaks 
sellele aitavad Marie Curie nimelised 
meetmed kindlustada teadlastele 
stabiilsemad karjäärivõimalused ning selle, 
et neil oleks olenevalt nende 
perestruktuurist võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning jätkata 
pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kõik rahalist toetust 
saavad osalised peavad toetama ja 
rakendama Euroopa teadlaste harta ning 
teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtteid, mis edendavad avatud 
töölevõtmist ning ahvatlevaid töötingimusi.

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes, jälgides 
osalejate soolist jaotust ning aidates 
karjääris vahet pidanuil tööle naasta.
Lisaks sellele aitavad Marie Curie 
nimelised meetmed kindlustada teadlastele 
stabiilsemad karjäärivõimalused ning selle, 
et neil oleks olenevalt nende 
perestruktuurist võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning jätkata 
pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kõik rahalist toetust 
saavad osalised peavad toetama ja 
rakendama Euroopa teadlaste harta ning 
teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtteid, mis edendavad avatud 
töölevõtmist ning ahvatlevaid töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes ning 
jälgides osalejate soolist jaotust. Lisaks 
sellele aitavad Marie Curie nimelised 
meetmed kindlustada teadlastele 
stabiilsemad karjäärivõimalused ning selle, 
et neil oleks olenevalt nende 

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes ning 
jälgides nii naiste kui ka meeste osalemist.
Lisaks sellele aitavad Marie Curie 
nimelised meetmed kindlustada teadlastele 
stabiilsemad karjäärivõimalused ning selle, 
et neil oleks olenevalt nende 
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perestruktuurist võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning jätkata 
pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kõik rahalist toetust 
saavad osalised peavad toetama ja 
rakendama Euroopa teadlaste harta ning 
teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtteid, mis edendavad avatud 
töölevõtmist ning ahvatlevaid töötingimusi.

perestruktuurist võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning jätkata 
pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kõik rahalist toetust 
saavad osalised peavad toetama ja 
rakendama Euroopa teadlaste harta ning 
teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtteid, mis edendavad avatud 
töölevõtmist ning ahvatlevaid töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Curie nimeliste meetmete raames 
rahastatud osalised peaksid tohtima 
kasutada võimalust jaotada oma 
rahastamine 12 täiendava kuu vahel, kui 
see on vajalik teadusprojekti lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tippkeskuste võrgustiku kujundamine
Tegevuste eesmärk on vähendada teadus-
ja tehnikaalaseid erinevusi Euroopa 
Liidus ning aidata seega kaasa kõigi 
liikmesriikide teadusuuringute üldisele 
tulemuslikkusele ja tippvõimekusele 
tehnoloogia valdkonnas.
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5.1 Erieesmärgid ja lähenemine
Panusena teadus- ja tehnoloogiasektorite 
restruktureerimisse mõnedes liidu vähem 
toimivates piirkondades ning liidu 
üleüldise tippvõimekuse tugevdamisse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas antakse toetust 
tippteaduskeskustele, et suunata nende 
suutlikkus paremini Euroopa majandus-
ja sotsiaalarengusse.
Selleks võimaldatakse ainult 
tippkeskustel, mis asuvad liiduteaduse alal 
vähem arenenud piirkondades, luua või 
parandada sidemeid teiste liidu 
tippkeskustega võrgustike loomise ja 
mestimise abil, ning ajakohastada 
teadustöö ja innovatsiooni alane 
suutlikkus partneritele vastavaks.
See võimaldab samuti mõningate 
teadusringkondade suuremat osalust 
raamprogrammis Horisont 2020, mis 
aitab seega kaasa osaluse vajalikule 
laienemisele.
5.2 Rakenduslikud eriaspektid
Tegevus hõlmab kõiki teaduse ja 
tehnoloogia valdkondi.
Liidu rahastamisega toetatakse 
võrgustikke, mis koondavad vähemalt 
kolme teadus- või tehnikakeskust, kus 
viiakse läbi nii teoreetilisi kui ka 
rakendusuuringuid loodus-, sotsiaal- ja 
majandusteaduste vallas.
Üks keskustest tuleb luua liikmesriigis, 
mis on teaduse alal vähem arenenud, või 
äärepoolseimas piirkonnas. Teaduse alal 
vähem arenenud riik tehakse kindlaks 
selle osalustaseme põhjal eelmises 
seitsmendas raamprogrammis: abikõlblik 
on liikmesriik, mille projektidest osutus 
seitsmendas raamprogrammis valituks 
vähem kui kaks projekti 1 000 000 elaniku 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 438
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1.1. Uue maailmatasemel teadustaristu 
arendamine

4.1.1. Maailmatasemel teadustaristu 
arendamine

Or. fr

Selgitus

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis 
nähti ette nii uute kui ka olemasolevate taristute toetamine, mis on mõistlik lähenemine. Kui 
jätta pealkirjast sõna „uus” välja, tähendaks see, et edaspidi toetatakse olemasolevaid 
taristuid. Kohandamismeetmete toetamine selleks, et olemasolevad taristud täidaksid 
praegusi vajadusi, säästaks aega ja raha.

Muudatusettepanek 439
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tagada Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
kindlakstehtud teadustaristu ning muu 
maailmatasemel teadustaristu rakendamine, 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja tõhus 
toimimine, mis aitaks Euroopal lahendada 
suuri probleeme nii teaduses, tööstuses kui 
ka ühiskonnas. Selle eesmärgi all 
käsitletakse konkreetselt sellist taristut, 
mille juhtimist pannakse paika või mille 
juhtimine on paika pandud, võttes aluseks 
näiteks Euroopa teadustaristu konsortsiumi
(ERIC) või mõne muu samaväärse 
struktuuri Euroopa või rahvusvahelisel 
tasandil.

Eesmärk on tagada Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
kindlakstehtud teadustaristu ning muu 
maailmatasemel teadustaristu – sealhulgas 
Euroopa väärtuslike silmapaistvate 
piirkondlike taristute – rakendamine, 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja tõhus 
toimimine, mis aitaks Euroopal lahendada 
suuri probleeme nii teaduses, tööstuses kui 
ka ühiskonnas. Selle eesmärgi all 
käsitletakse konkreetselt sellist taristut, 
mille juhtimist pannakse paika või mille 
juhtimine on paika pandud, võttes aluseks 
näiteks Euroopa teadustaristu konsortsiumi
(ERIC) või mõne muu samaväärse 
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struktuuri Euroopa või rahvusvahelisel 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tagada Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
kindlakstehtud teadustaristu ning muu 
maailmatasemel teadustaristu rakendamine, 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja tõhus 
toimimine, mis aitaks Euroopal lahendada 
suuri probleeme nii teaduses, tööstuses kui 
ka ühiskonnas. Selle eesmärgi all 
käsitletakse konkreetselt sellist taristut, 
mille juhtimist pannakse paika või mille 
juhtimine on paika pandud, võttes aluseks 
näiteks Euroopa teadustaristu konsortsiumi
(ERIC) või mõne muu samaväärse 
struktuuri Euroopa või rahvusvahelisel 
tasandil.

Eesmärk on tagada Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
kindlakstehtud teadustaristu ning muu
Euroopas olemasoleva maailmatasemel 
teadustaristu rakendamine, pikaajaline 
jätkusuutlikkus ja tõhus toimimine, mis 
aitaks Euroopal lahendada suuri probleeme 
nii teaduses, tööstuses kui ka ühiskonnas.
Selle eesmärgi all käsitletakse konkreetselt 
sellist taristut, mille juhtimist pannakse 
paika või mille juhtimine on paika pandud, 
võttes aluseks näiteks Euroopa 
teadustaristu konsortsiumi (ERIC) või 
mõne muu samaväärse struktuuri Euroopa 
või rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti tuleks toetada teadustaristuid, mis 
ei kuulu ESFRI nimekirja, kuid 
etendavad olulist rolli 
piirkondadevaheliselt.
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Raamprogrammist Horisont 2020 tuleks 
samuti toetada rahvusvahelist koostööd 
teadustaristute osas.
Euroopa Komisjon abistab liikmesriike 
nende teadustaristute optimeerimisele 
suunatud jõupingutustes, luues kogu ELi 
hõlmava andmebaasi kõigi avatud 
juurdepääsuga piirkondlike 
teadustaristute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käitamisetapp (nt juurdepääs, 
andmetöötlus, teavitustegevus, koolitused 
ja rahvusvaheline koostöö).

(c) käitamisetapp (nt juurdepääs, 
andmetöötlus, teavitustegevus, koolitused 
ja rahvusvaheline koostöö). Sealhulgas 
tegevuskulude toetamine, et tagada 
jätkusuutlikkus ja tippkvaliteet.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käitamisetapp (nt juurdepääs, 
andmetöötlus, teavitustegevus, koolitused 
ja rahvusvaheline koostöö).

(c) käitamisetapp (nt
koordineerimistegevus Euroopa tasandil, 
rahvusvaheline juurdepääs, andmetöötlus, 
teavitustegevus, koolitused ja 
rahvusvaheline koostöö).

Or. en
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Muudatusettepanek 444
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ümberkujundamisetapp (näiteks 
kohandamismeetmed, mis tagavad, et 
olemasolevad taristud täidavad 
strateegilisi vajadusi tõhusamalt) 

Or. fr

Selgitus

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis 
nähti ette nii uute kui ka olemasolevate taristute toetamine, mis on mõistlik lähenemine. Kui 
jätta pealkirjast sõna „uus” välja, tähendaks see, et edaspidi toetatakse olemasolevaid 
taristuid. Kohandamismeetmete toetamine selleks, et olemasolevad taristud täidaksid 
praegusi vajadusi, säästaks aega ja raha.

Muudatusettepanek 445
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit toetab võrgustikke, mis ühendavad ja 
integreerivad Euroopa tasandil tähtsaimad 
riiklikud teadustaristud. Eraldatakse 
rahalised vahendid, et toetada eeskätt 
riikidevahelise ja virtuaalse juurdepääsu 
andmist teadlastele ning ühtlustada ja 
täiustada taristute teenuseid. Sellist toetust 
vajab ligikaudu sada taristuvõrgustikku 
kõikides teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondades ning 
juurdepääsust nendele rajatistele on kasu 
kuni 20 000 teadlasele aastas.

Liit toetab võrgustikke, mis ühendavad ja 
integreerivad Euroopa tasandil tähtsaimad 
riiklikud teadustaristud, keskendudes 
eelkõige EL-15 ja EL-12 liikmesriikide 
teadusringkondade võrgustike ja 
integratsiooni edendamisele näiteks 
paremini lõimitud teadustaristute 
maastiku abil. Eraldatakse rahalised 
vahendid, et toetada eeskätt riikidevahelise 
ja virtuaalse juurdepääsu andmist 
teadlastele ning ühtlustada ja täiustada 
taristute teenuseid. Sellist toetust vajab 
ligikaudu sada taristuvõrgustikku kõikides 
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teadus- ja tehnoloogiavaldkondades ning 
juurdepääsust nendele rajatistele on kasu 
kuni 20 000 teadlasele aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit toetab võrgustikke, mis ühendavad ja 
integreerivad Euroopa tasandil tähtsaimad 
riiklikud teadustaristud. Eraldatakse 
rahalised vahendid, et toetada eeskätt 
riikidevahelise ja virtuaalse juurdepääsu 
andmist teadlastele ning ühtlustada ja 
täiustada taristute teenuseid. Sellist toetust 
vajab ligikaudu sada taristuvõrgustikku 
kõikides teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondades ning 
juurdepääsust nendele rajatistele on kasu 
kuni 20 000 teadlasele aastas.

Liit toetab võrgustikke, mis ühendavad ja 
integreerivad Euroopa tasandil tähtsaimad 
riiklikud teadustaristud, nii teoreetiliste kui 
ka rakendusuuringute vallas. Eraldatakse 
rahalised vahendid, et toetada eeskätt 
riikidevahelise ja virtuaalse juurdepääsu 
andmist teadlastele ning ühtlustada ja 
täiustada taristute teenuseid. Sellist toetust 
vajab ligikaudu sada taristuvõrgustikku 
kõikides teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondades ning 
juurdepääsust nendele rajatistele on kasu 
kuni 20 000 teadlasele aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on saavutada 2020. aastaks ühtne 
ja avatud Euroopa ruum teadusuuringute 
jaoks internetis, kus teadlased saavad 
kasutada tipptasemel kõikjale jõudvaid ja 
töökindlaid võrgu- ja arvutiteenuseid ning 
kus neile on tagatud katkematu ja avatud 

Eesmärk on saavutada 2020. aastaks ühtne 
ja avatud Euroopa ruum teadusuuringute 
jaoks internetis, kus teadlased saavad 
kasutada tipptasemel kõikjale jõudvaid ja 
töökindlaid võrgu- ja arvutiteenuseid ning 
kus neile on tagatud katkematu ja avatud 
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juurdepääs e-teaduse keskkondadele ja 
ülemaailmsetele andmeressurssidele.

juurdepääs e-teaduse keskkondadele ja 
ülemaailmsetele andmeressurssidele.
Seetõttu on asjakohane suunata 38% 
sellele konkreetsele eesmärgile 
eraldatavast eelarvest teadusuuringutele 
ja innovatsioonile e-taristute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse
ülemaailmseid teadusuuringute ja 
haridusvõrgustikke, mis pakuvad 
tellitavaid täiustatud, standarditud ja 
laiendamiskõlblikke valdkondadevahelisi
teenuseid; võrgu- ja pilvandmetöötluse 
taristut, mis tagab peaaegu piiramatu 
arvutus- ja andmetöötlusvõimsuse;
üliarvutite rajatiste ökosüsteemi, mis 
areneb eksatasandini; tarkvara- ja teenuste 
taristut, näiteks simulatsioonideks ja 
visualiseerimiseks; reaalajas kasutatavaid 
koostöövahendeid ning 
koostalitlusvõimelist, avatud ja 
usaldusväärset teadusandmete taristut.

Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse
ülemaailmseid teadusuuringute ja 
haridusvõrgustikke, mis pakuvad 
tellitavaid täiustatud, standarditud ja 
laiendamiskõlblikke institutsioonide- ja
valdkondadevahelisi tavateenuseid; võrgu-
ja pilvandmetöötluse taristut, mis tagab 
peaaegu piiramatu arvutus- ja 
andmetöötlusvõimsuse; üliarvutite rajatiste 
ökosüsteemi, mis areneb eksatasandini;
tarkvara- ja teenuste taristut, näiteks 
simulatsioonideks ja visualiseerimiseks;
reaalajas kasutatavaid koostöövahendeid
ning koostalitlusvõimelist, avatud ja 
usaldusväärset teadusandmete taristut.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.1 – lõik 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Toetustegevus, mis tõhustab 
teadustaristute ja sealhulgas e-taristu 
koostoimivust

Or. en

Muudatusettepanek 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa ülikoolide ja uurimisasutuste 
üldist internetipõhise avatud juurdepääsu 
enamikule teadusmaailma väljaannetele 
toetatakse ELi e-taristu koondamisega 
avatud internetipõhiseks 
teadusraamatukoguks.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute 
haldamise ja käitamisega seotud töötajate 
koolitamist, töötajate ning parimate tavade 
vahetust rajatiste vahel ning tagatakse 
piisavate inimressursside olemasolu 
tähtsamates valdkondades, kaasa arvatud 
spetsiaalsete õppekavade loomine.

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute
kasutamise, haldamise ja käitamisega 
seotud töötajate haridust ja koolitamist, 
töötajate ning parimate tavade vahetust 
rajatiste vahel, sealhulgas juhtivtöötajate 
ja projektijuhtide lähetuskava, ning 
tagatakse piisavate inimressursside 
olemasolu tähtsamates valdkondades, 
kaasa arvatud spetsiaalsete õppekavade 
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loomine.

Or. en

Muudatusettepanek 452
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute 
haldamise ja käitamisega seotud töötajate 
koolitamist, töötajate ning parimate tavade 
vahetust rajatiste vahel ning tagatakse 
piisavate inimressursside olemasolu 
tähtsamates valdkondades, kaasa arvatud 
spetsiaalsete õppekavade loomine.

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute 
haldamise ja käitamisega seotud töötajate 
koolitamist, töötajate ning parimate tavade 
vahetust rajatiste vahel ning tagatakse 
piisavate inimressursside olemasolu 
tähtsamates valdkondades, kaasa arvatud 
spetsiaalsete õppekavade loomine.
Ergutatakse koostoimet ja sidusust Marie 
Sklodowska-Curie nimeliste meetmetega 
ning EITi teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute 
haldamise ja käitamisega seotud töötajate 
koolitamist, töötajate ning parimate tavade 
vahetust rajatiste vahel ning tagatakse 
piisavate inimressursside olemasolu 
tähtsamates valdkondades, kaasa arvatud 
spetsiaalsete õppekavade loomine.

Liidu rahastamisega toetatakse kogu 
Euroopale huvi pakkuvate teadustaristute 
haldamise ja käitamisega seotud töötajate 
koolitamist, eriti EL-15 ja EL-12 
liikmesriikide töötajate ning parimate 
tavade vahetust rajatiste vahel ning 
tagatakse piisavate inimressursside 
olemasolu tähtsamates valdkondades, 
kaasa arvatud spetsiaalsete õppekavade 
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loomine.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt 4.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on aidata arendada ülemaailmset 
teadustaristut, st teadustaristut, mis nõuab 
rahastamist ja kokkuleppeid ülemaailmsel 
tasandil. Eesmärk on hõlbustada Euroopa 
teadustaristu koostoimet samasuguse 
teadustaristuga väljaspool Euroopat, tagada 
nende koostalitlusvõime ja ulatus 
ülemaailmsel tasandil ning sõlmida 
rahvusvahelisi kokkuleppeid taristu 
vastastikuse kasutamise, avatuse või 
kaasrahastamise jaoks. Sel puhul võetakse 
asjakohaselt arvesse töörühma „Carnegie 
Group of Senior Officials on Global 
Research Infrastructures” soovitusi.
Tähelepanu pööratakse ka sellele, et tagada 
piisav liidu osalemine kooskõlastamisel 
selliste rahvusvaheliste organitega nagu 
ÜRO või OECD.

Eesmärk on aidata arendada ülemaailmset 
teadustaristut, st teadustaristut, mis nõuab 
rahastamist ja kokkuleppeid ülemaailmsel 
tasandil. Eesmärk on hõlbustada Euroopa 
teadustaristu koostoimet samasuguse 
teadustaristuga väljaspool Euroopat, tagada 
nende koostalitlusvõime ja ulatus 
ülemaailmsel tasandil ning sõlmida 
rahvusvahelisi kokkuleppeid taristu 
vastastikuse kasutamise, avatuse või 
kaasrahastamise jaoks. Sel puhul võetakse 
asjakohaselt arvesse töörühma „Carnegie 
Group of Senior Officials on Global 
Research Infrastructures” soovitusi.
Tähelepanu pööratakse ka sellele, et tagada 
piisav liidu osalemine kooskõlastamisel 
selliste rahvusvaheliste organitega nagu 
ÜRO või OECD. Käsitletakse ka 
teadustaristuga seotud partnerlust 
arenguriikidega, näiteks Aafrika ja ELi 
ühisstrateegia raames.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tipptasemel teadmiste levitamine ja 
osalemise laiendamine
Kaotamaks Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni lõhe, arendatakse 
struktuurifondidega täiendavust ja 
suuremat koostoimet nii järgmistes 
etappides (suutlikkuse suurendamine 
liikmesriikides, et valmistuda paremini 
osalemiseks raamprogrammis Horisont 
2020) kui ka eelmiste etappide 
teadusuuringutes (kasutada ja levitada 
raamprogrammi Horisont 2020 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi). Võimaluse korral 
soodustatakse kahe vahendi vastastikust 
täiendavust. Ergutatakse kumulatiivset 
või kombineeritud rahastamist.
Sellega seoses on meetmete eesmärk 
kasutada täiel määral ära kõik Euroopas 
leiduvad talendid ning optimeerida seeläbi 
teadusuuringute ja innovatsiooni mõju 
majandusele ja ühiskonnale, ning 
meetmed erinevad ühtekuuluvuspoliitika 
fondide poliitikast ja meetmetest, kuid 
täiendavad neid. Nimetatud meetmed 
hõlmavad järgmist:
(a) Vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate asutuste, tippkeskuste ning 
innovaatiliste piirkondade ühendamine 
sarnaste rahvusvaheliste 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas. See hõlmab partnerlust 
personalivahetuste, eksperdiabi ja abi 
kaudu ning ühisstrateegiate 
väljatöötamist tippkeskuste arenguks. 
Seda võib vähem arenenud piirkondades 
toetada ühtekuuluvuspoliitika fondidest. 
Samuti kaalutakse tipptasemel saavutuste 
tunnustamist vähem arenenud 
piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele 
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vastavatele asutustele;
(b) Algatada konkurss rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeliste teaduskeskuste 
rajamiseks ühtekuuluvuspiirkondades: 
konkursi kandidaadid peaksid olema 
meeskonnad, mis koosnevad 
innovatsioonimeelsetest, kuid vähem 
arenenud piirkondadest ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste keskusest mujal Euroopas. 
Teaduskontsepte, millel põhinevad äsja 
loodud uurimisinstituudid, tuleks hinnata 
tippvõimekuse põhimõtte seisukohast; 
piirkonnad peaksid looma elujõulise 
üldise lähenemise taristule ja 
keskkonnale, mis soodustaks 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
mida oleks võimalik rajada nende 
struktuurifondide abil; selline konkurss 
täiendaks suurel määral majanduslikult 
nõrgemate piirkondade jõupingutusi 
pikaajaliste aruka spetsialiseerumise 
strateegiate väljatöötamisel.
(c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
loomine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi tööle asutustesse, millel on selge
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 
ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes;
(d) Kvaliteedimärgise andmine positiivse 
hinnangu saanud Euroopa 
Teadusnõukogu, Marie Sklodowska-Curie 
või koostööprojektide ettepanekutele, 
mida ei ole eelarvepiirangute tõttu 
rahastatud. Riiklikke ja piirkondlikke 
vahendeid võiks seega kasutada selleks, et 
aidata rahastada neid projekte, mis 
vastavad tipptaseme kriteeriumidele, kuid 
mida ei saa rahastada Euroopa vahendite 
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puudumise tõttu.
(e) Lõpuleviidud projektidele 
kvaliteedimärgise andmine, et hõlbustada 
neile järgnevate projektide rahastamist (nt 
piloot- või näidisprojektide rahastamist 
või uurimistulemuste väärtustamist) 
riiklikest või piirkondlikest allikatest.
(f) Euroopa Teadusnõukogu nn 
naasmistoetuste määramine hetkel 
väljaspool Euroopat töötavatele 
teadlastele, kes soovivad Euroopas 
töötada või teadlastele, kes juba töötavad 
Euroopas, aga soovivad asuda tööle 
vähem arenenud piirkonnas.
(g) Toetada täiendavaid lepinguid, millele 
on alla kirjutanud teaduslikest 
koostööprojektidest abi saavad 
organisatsioonid koos teiste asutuste ja 
organisatsioonidega, mis on loodud 
peamiselt projektiga otseselt mitte seotud 
riikides, konkreetse eesmärgiga 
hõlbustada koolitusvõimaluste 
kättesaadavust (nimelt doktoriõppe ja 
doktoriõppe järgne koolitus).
(h) Selliste edukate võrgustike 
tugevdamine, mille eesmärk on luua 
kvaliteetne institutsiooniline 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võrgustik. Erilist tähelepanu pööratakse 
Euroopa teadus- ja tehnikakoostööle, et 
soodustada selliseid tegevusi, mis aitavad 
kindlaks teha ja omavahel ühendada nn 
tippteadmiste kogumeid (kõrgetasemelised 
teadusringkonnad ja noorteadlased) üle 
kogu Euroopa.
(i) Spetsiaalsete koolitusmehhanismide 
väljatöötamine, andmaks teavet, kuidas 
osaleda raamprogrammis Horisont 2020, 
kasutades täiel määral ära olemasolevaid 
võrgustikke, nagu riiklikud 
kontaktpunktid.
(j) Doktoriõppe ja sellele järgneva õppe 
stipendiumite kättesaadavaks tegemine 
ning edasised insenerikoolituse 
stipendiumid kõigile Euroopa 
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rahvusvahelistele teadustaristutele 
juurdepääsuks, sealhulgas neile, mida 
juhivad rahvusvahelised 
teadusorganisatsioonid.
(k) Aruka spetsialiseerumise strateegiate 
väljatöötamise ja seire toetamine. 
Töötatakse välja poliitika toetusvahend ja 
soodustatakse poliitikaõpet piirkondlikul 
tasemel partneritepoolse rahvusvahelise 
hindamise ja parimate tavade jagamise 
kaudu.
(l) Internetipõhise turu loomine, kus on 
võimalik reklaamida 
intellektuaalomandit, et viia kokku 
intellektuaalomandi õiguste omanikud ja 
kasutajad.

Or. en

Selgitus

Arvestades praegust ajude väljavoolu mitmest liikmesriigist, mis on Euroopa jaoks tõsine 
probleem, tuleks tippvõimekust kasutada täielikult selleks, et suurendada Horisont 2020 ja 
struktuurifondide vahelist koostoimet, nt Euroopa Parlamendis Matiase raportis esildatud 
konkursi abil. Piirkonda kasutab vajalikuks taristuks omavahendeid ja ERFi rahastamist, 
mille puhul konkurssi välja ei kuulutata. Raamprogrammi Horisont 2020 rahastamist tuleks 
kasutada tippteaduseks.

Muudatusettepanek 456
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. TEADUSTÖÖ ÜHESKOOS 
ÜHISKONNAGA NING SELLE 
HUVIDES, VASTUTUSTUNDLIKE 
TEADUSUURINGUTE JA 
INNOVATSIOONI SUUNAS
4.1 Toetada ühiskonna osalust teadus- ja 
innovatsioonitegevuses
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Toetada ühiskonna osalust 
teadusuuringutes ja innovatsioonis ning 
edendada valdkondadevahelisi uuringuid 
ja innovatsiooni, eelkõige toetada 
kodanike osalemist teadusuuringutes- ja 
innovatsioonis.
4.2 Edendada soolist võrdõiguslikkust
Edendada soolist võrdsust, toetades 
eelkõige muudatusi teadusasutuste 
korralduses ning teadusprogrammide 
kavandamises. See hõlmab mitut eri 
mõõdet, mis on eelkõige seotud 
järgmisega: tagada võrdsus 
teadlasekarjääris, otsuste tegemisel ning 
võtta teadusuuringute ja innovaatilise sisu 
arengus arvesse soolist mõõdet.
4.3 Parandada kodanike orienteerumist 
teadusevallas
Kasvatada teadusevallas hästi 
orienteeruvaid inimesi, pakkudes selleks 
formaalset ja mitteformaalset haridust, 
samuti viia läbi teadusepõhiseid tegevusi 
eelkõige teaduskeskustes ja muuseumides, 
kuna on suur vajadus arendada välja 
tulevikuühiskonda 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.
4.4 Edendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetikaraamistikku
Edendada teadustöö ja innovatsiooni 
eetikaraamistikku, mis põhineb 
eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud 
põhiõiguste hartas, asjakohastes liidu 
seadustes ja konventsioonides kajastatud 
põhimõtetel.
4.5 Parandada vaba juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele
Parandada vaba juurdepääsu 
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teadusuuringute tulemustele (eelkõige 
avaldamisele ja andmetele), et tagada 
osaliste vahel läbipaistvus ja usaldus, 
soodustada tippteadust ning lahutada 
teadmiste loomise innovaatiline 
potentsiaal majanduskonkurentsist.
4.6 Töötada välja vastutustundlike 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valitsustava raamistik
Töötada välja valitsemistava 
vastutustundlike teadusuuringute ja 
innovatsiooni valitsustava raamistiku 
väljatöötamiseks, mis soodustab 
ühiskonnaosaliste (teadlaste, 
kodanikuühiskonna, tööstuse, 
poliitikakujundajate) vahelist koostööd 
kogu teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessi jooksul, et seda, sh selle tulemusi 
ja mõjusid, paremini ühiskonna ootuste, 
vajaduste ja väärtustega vastavusse viia.
4.7 Parandada teadmisi teadusest ja 
suhtlusest
Toetada teadmiste parandamist 
teadusalase suhtlemise kohta, et 
parandada teadlaste, üldiste 
massiteabevahendite ja avalikkuse 
vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastutustundlikud teadusuuringud ja 
innovatsioon
Tõhusa dialoogi loomiseks teaduse ja 
ühiskonna vahel, teadusesse uute 
talentide värbamiseks ning teaduse 
tipptaseme ja ühiskondliku teadlikkuse 
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ning vastutustunde kokkuviimiseks 
toetatakse järgmisi tegevusi:
(a) Huvipakkuv teadus- või tehnikaalane 
karjäär õpilastele: teadusliku karjääri 
edendamine koolides teaduse, tehnika ja 
inseneriteaduste valdkonnas; ülikoolide 
avamine õpilastele; ning interaktiivsete ja 
huvipakkuvate teadusmuuseumide 
edendamine riiklike ja piirkondlike 
asutuste poolt; jätkusuutliku suhtluse 
soodustamine koolide ja teadusasutuste 
ning õpilaste ja nende perede, 
teadusõpetajate ja teadlaste vahel.
(b) Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 
selle mõlemas mõõtmes: 
teaduskarjäärides võrdsuse tagamine ning 
sooküsimuse kaasamine teadusarendusse: 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 
eelkõige muudatuste toetamise abil 
teadusasutuste korralduses ning 
teadustegevuse sisus ja kavandamises.
(c) Ühiskonna integreerimine teadus- ja 
innovatsiooniküsimustesse: jälgida, 
kuidas inimesed tajuvad teadust ja 
soodustada kodanike osalemist teaduse ja 
innovatsioonipoliitikas: võimaldada 
kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutseda, 
et parandada innovatsioonitulemuste 
kvaliteeti, asjakohasust, vastuvõetavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna 
huve ja väärtusi; ühiskonna 
integreerimise edendamine teadus- ja 
innovatsiooniküsimustesse; kodanike 
teadusest arusaamise jälgimine ning 
nende teaduse ja tehnika arenguga seotud 
küsimustes osalemise toetamine. See 
nõuab erioskuste, teadmiste ja suutlikkuse 
arendamist üksikisiku ja 
organisatsioonide, samuti riikide ja 
rahvusvahelisel tasandil ning samal ajal 
kodanike teadusest arusaamise jälgimist 
ning kodanike teaduse- ja tehnika-alases 
poliitikas osalemise toetamist.
(d) Teadusevallas hästi orienteeruvad 
kodanikud formaalse ja mitteformaalse 
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teadusalase hariduse abil ning 
teadusepõhiste tegevuste levitamine 
eelkõige teaduskeskustes kui esmane 
vajadus arendada välja 
tulevikuühiskonna tööjõud ja luua alus 
kooseksisteerimisele demokraatia 
raamistikus: Teaduslikult kirjaoskajat, 
kohusetundlikku ja loomingulist 
ühiskonda toetatakse asjakohaste 
teadusharidusmeetodite edendamise ja 
nendega seotud teadustöö kaudu, mis 
aitab kaasa paremale formaalsele ja 
mitteformaalsele teadus- ja 
tehnikaharidusele, projektipõhisele 
teadustegevusele ning teadlaste ja 
mitteteadlaste võrgustiku tekkimisele 
riikide, Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil. See hõlmab teaduslikult 
kirjaoskajate kodanike edendamist ja
julgustamist tõhusa ametliku ja 
mitteametliku teadushariduse abil ning 
teaduspõhise tegevuse levitamise abil 
teaduskeskuste ja muude asjakohaste 
vahendajate kaudu;
(e) Vaba juurdepääs teadustulemustele ja 
-andmetele, et suurendada tippteadust ja 
majanduslikku konkurentsivõimet: Kõiki 
Euroopa rahastatud teadusprojekte ja 
teadusandmeid sisaldava ühtse 
andmebaasi edendamine. Riiklikke ja 
piirkondlikke rahastavaid asutusi 
julgustatakse jagama sama teavet 
riiklike/piirkondlike projektide kohta. 
Edendatakse teadusandmete lisamist 
sellesse andmebaasi.
(f) Kõikide huvirühmade (teadlased, 
riigiasutused, tööstus) poolt rakendatavate 
vastutustundlike teadusuuringute ja 
innovatsiooni arengu valitsustava, mis 
võtab arvesse ühiskonna vajadusi ja 
nõudmisi, ja selle arengu jälgimine: 
Valitsemistava kujundamine 
vastutustundliku teadustegevuse ja 
innovatsiooni arendamise heaks, kaasates 
kõiki sidusrühmi, tugevdades teadusalase 
asjatundlikkuse rolli otsustusprotsessides, 
täpsemalt teadlaste ja sõltumatute 
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teadusasutuste osalemist ühiskonna 
vastuolude ning riskihaldusega seotud 
küsimustes. Koostöös asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
edendatakse teadustöö ja innovatsiooni 
eetikaraamistikku, mis põhineb 
eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud nendel, 
mis on sätestatud põhiõiguste hartas, 
asjakohastes liidu seadustes ja 
konventsioonides. Arvesse tuleks võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamust.
(g) Teadmised teadusalase suhtlemise 
kohta, et parandada teadlaste, üldiste 
massiteabevahendite ja avalikkuse 
vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust: 
Teadmiste ringlemise edendamiseks 
teadlaste kogukonnas ja laiema 
avalikkuse hulgas arendatakse edasi 
juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist. See suurendab teadmisi 
teadusalase suhtlemise kohta, et täiustada 
teadlaste, meedia ja avalikkuse vahelise 
suhtluse kvaliteeti ja tulemuslikkust ning 
edendada kodanike laiemat osalemist 
aktiivsete sidusrühmadena ning vajaduse 
korral teadustegevuse osalistena.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtpositsioon tööstuses Juhtpositsioon tööstuses ja 
teenindussektoris

Or. ro
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Muudatusettepanek 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele, peab Euroopa 
tööstus edukalt omandama ja kasutusele 
võtma progressi võimaldava tehnoloogia.
Rahastamise lahutamatu osana 
kombineeritakse innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusega.

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele, peab Euroopa 
tööstus edukalt omandama ja kasutusele 
võtma progressi võimaldava tehnoloogia.
Rahastamise lahutamatu osana 
kombineeritakse innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusega. Olulist tähelepanu 
pööratakse väikestele ja keskmise 
suurusega projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele, peab Euroopa 
tööstus edukalt omandama ja kasutusele 

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele, peab Euroopa
teenindussektor ja tööstus edukalt 
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võtma progressi võimaldava tehnoloogia.
Rahastamise lahutamatu osana 
kombineeritakse innovatsiooni teadus- ja
arendustegevusega.

omandama ja kasutusele võtma progressi 
võimaldava tehnoloogia. Rahastamise 
lahutamatu osana kombineeritakse 
innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 461
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid20. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe.
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid20. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe.
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 462
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid20. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe.
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid20. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena, nagu ka 
hulgaliselt alusuuringute tulemusi, 
eelkõige matemaatika valdkonnas. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia ja matemaatiliste 
vahendite kasutamisest tuleneva 
koondunud kasu tulemusena toimuda 
tehnoloogiline hüpe. Valdkonnaülese 
progressi võimaldava tehnoloogia 
kasutuselevõtt suurendab toodete 
konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia ja alusuuringute tulemuste
mitmesuguseid vastasmõjusid saab seega 
ära kasutada. Ulatuslikumate katseliinide ja 
näidisprojektide jaoks pakutakse 
spetsiaalset toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 4
COM(2011) 811.
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja 
tootmissüsteemid20. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe.
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia,
veetehnoloogia, kõrgtehnoloogilised 
materjalid ja tootmissüsteemid20. Paljud 
uuenduslikud tooted sisaldavad endas 
korraga mitut sellist tehnoloogiat kas siis 
eraldiseisvate või integreeritud osadena.
Kui iga tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe.
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus keskendatakse eelkõige 
kommertskasutusele ja konkurentsile 
eelnevatele etappidele. Rahastamisega 
püütakse kaotada pigem tavapäraseid 
tehnoloogilisi tõkkeid, mitte valida 
võitjaid, rahastada konkreetset tootmist 
ega ühe ettevõtja tegevust. Tegevuste 
eesmärk on toetada tööstuslikku 
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konkurentsivõimet, ergutades tööstust 
parandama ressursi- ja energiatõhusust, 
tegema rohkem investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni,
uuenduslike toodete ja teenuste 
valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist.

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni, 
uuenduslike toodete ja teenuste 
valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist. Samuti on 
oluline edendada Euroopa tasemel alt-
üles ühiseid murrangulise ja järkjärgulise 
innovatsiooni lähenemisviise, nii 
digitaalseid kui ka füüsilisi, noorte 
innovaatorite ja 
inkubaatorite/aktseleraatorite liikuvust. 

Or. en

Muudatusettepanek 466
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni,
uuenduslike toodete ja teenuste 

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni, 
uuenduslike toodete ja teenuste 
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valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist.

valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist.
Turulähedasi tegevusi rahastatakse 
peamiselt rahastamisvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 467
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni,
uuenduslike toodete ja teenuste 
valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist.

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni, 
uuenduslike toodete ja teenuste 
valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust, 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist ning 
väikeste ja keskmise suurusega projektide 
elluviimist, et rajada teed suurtele 
projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige nano- ja biotehnoloogia puhul on 
sidusrühmade ja avalikkuse kaasamise 
eesmärk tõsta teadlikkust kasulikkusest ja 

Eelkõige nano- ja biotehnoloogia puhul on 
sidusrühmade ja avalikkuse kaasamise 
eesmärk tõsta teadlikkust kasulikkusest ja 
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riskidest. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamisel tegeletakse süsteemselt 
ohutuse hindamise ja üldiste riskide 
juhtimisega.

riskidest. Kõnealuse tehnoloogia 
kasutamisel tegeletakse süsteemselt 
ohutuse hindamise ja üldiste riskide 
juhtimisega. Töötatakse välja kriteeriumid 
ja läbipaistvad menetlused, et hinnata 
varasel arenguetapil uue tehnoloogia 
sotsiaalset soovitavust ja sotsiaalset 
vastuvõetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 12 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selliste testimismeetodite väljatöötamine ja 
kasutamine, mis on prognoosivamad ja 
olulisemad inimelu, riskihindamise ja 
tervisealaste teadusuuringute seisukohast;

Or. fr

Selgitus

Prognoosivamate ja olulisemate testimismeetodite väljatöötamine ja kasutamine on vajalik, et 
saavutada ühine rahvusvaheline eesmärk, milleks on muuta ohutustestid ja 
meditsiiniuuringud tõhusamateks, odavamateks ja inimelu aspektidega rohkem seotuks.

Muudatusettepanek 470
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 12 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

prognoosivate ja inimeste jaoks oluliste 
vahendite edasine väljatöötamine ja 
rakendamine ohutuse testimiseks, 
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riskihindamiseks ja tervisealasteks 
teadusuuringuteks;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 12 – taane 3 a (uus)
COM(2011) 811.
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 12 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veetehnoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljude tegevuste sihiks on IKT tööstusliku 
ja tehnoloogilise juhtpositsiooniga seotud 
katsumused ning need hõlmavad üldisi IKT 
uuringute ja innovatsiooni kavasid, 
sealhulgas eelkõige järgmisi osi.

Paljude tegevuste sihiks on IKT tööstusliku 
ja tehnoloogilise juhtpositsiooniga seotud 
katsumused ning need hõlmavad IKT 
standardeid ja protokolle, nagu ka üldisi 
IKT uuringute ja innovatsiooni kavasid, 
sealhulgas eelkõige järgmisi osi.

Or. ro

Muudatusettepanek 473
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.1. Komponentide ja süsteemide uus 
põlvkond: kõrgtehnoloogiliste ja arukate
manuskomponentide ja -süsteemide
tehnoloogia

1.1.1. Komponentide ja süsteemide uus 
põlvkond: infosüsteemide ning
kõrgtehnoloogiliste ja arukate
manussüsteemide ja -komponentide
tehnoloogia

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
mastaapintegratsiooni, asjade interneti
(Internet of Things, IoT) alustehnoloogiat, 
sealhulgas platvorme, mis toetavad 
kõrgtehnoloogiliste teenuste tarnimist, 
arukaid integreeritud süsteeme, süsteemide 
süsteeme ja komplekssüsteemide 
tehnoloogiat.

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud
suurte infosüsteemide ning arukate
manussüsteemide ja -komponentidega.
See hõlmab ka mikro-nano-biosüsteeme, 
orgaanilist elektroonikat, 
mastaapintegratsiooni, asjade interneti
(Internet of Things, IoT) alustehnoloogiat, 
sealhulgas platvorme, mis toetavad 
kõrgtehnoloogiliste teenuste tarnimist, 
arukaid integreeritud süsteeme, süsteemide 
süsteeme ja komplekssüsteemide 
tehnoloogiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 475
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
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juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
mastaapintegratsiooni, asjade interneti 
(Internet of Things, IoT)21

alustehnoloogiat, sealhulgas platvorme, 
mis toetavad kõrgtehnoloogiliste teenuste 
tarnimist, arukaid integreeritud süsteeme, 
süsteemide süsteeme ja 
komplekssüsteemide tehnoloogiat.

juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
kvantandmetöötlust,
mastaapintegratsiooni, asjade interneti 
(Internet of Things, IoT) alustehnoloogiat, 
sealhulgas platvorme, mis toetavad 
kõrgtehnoloogiliste teenuste tarnimist, 
sensoreid, arukaid integreeritud süsteeme, 
hajussüsteeme, süsteemide süsteeme ja 
komplekssüsteemide tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
mastaapintegratsiooni, asjade interneti 
(Internet of Things, IoT)21

alustehnoloogiat, sealhulgas platvorme, 
mis toetavad kõrgtehnoloogiliste teenuste 
tarnimist, arukaid integreeritud süsteeme, 
süsteemide süsteeme ja 
komplekssüsteemide tehnoloogiat.

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
arvutuslikku süsteemibioloogiat,
mastaapintegratsiooni, asjade interneti 
(Internet of Things, IoT) alustehnoloogiat, 
sealhulgas platvorme, mis toetavad 
kõrgtehnoloogiliste teenuste tarnimist, 
arukaid integreeritud süsteeme, süsteemide 
süsteeme ja komplekssüsteemide 
tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada Euroopa vahendeid 
protsessori- ja süsteemiarhitektuuris, 
ühildamise ja andmete lokaliseerimise 
tehnoloogias, pilvandmetöötluses, 
paralleelandmetöötluses ja 
simulatsioonitarkvaras kõigi andmetöötluse 
turusegmentide jaoks.

Eesmärk on kasutada Euroopa vahendeid 
protsessori- ja süsteemiarhitektuuris, 
ühildamise ja andmete lokaliseerimise 
tehnoloogias, pilvandmetöötluses, 
suuremahulises ja superandmetöötluses, 
andmemahukas andmetöötluses,
paralleelandmetöötluses ja 
simulatsioonitarkvaras kõigi andmetöötluse 
turusegmentide jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi- ja 
mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, tarkvara ja teenuste, 
küberturvalisuse, privaatsuse ja usalduse, 
traadita22 suhtluse ning kõigi optiliste 
võrkude, süüviva interaktiivse multimeedia 
ja ühendatud ettevõtte valdkonnas.

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi- ja 
mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, taristu, tarkvara ja 
teenuste, küberturvalisuse, privaatsuse ja 
usalduse, traadita22 suhtluse ning kõigi 
optiliste võrkude, süüviva interaktiivse 
multimeedia ja ühendatud ettevõtte 
valdkonnas. Eeskätt toetatakse teadus- ja 
arendustegevust avatud süsteemide ja 
hajussüsteemide puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 479
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi- ja 
mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, tarkvara ja teenuste, 
küberturvalisuse, privaatsuse ja usalduse, 
traadita22 suhtluse ning kõigi optiliste 
võrkude, süüviva interaktiivse multimeedia 
ja ühendatud ettevõtte valdkonnas.

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi- ja 
mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, tarkvara ja teenuste, 
küberturvalisuse, privaatsuse, usalduse ja 
sotsiaalsete tagajärgede, traadita suhtluse22

ning kõigi optiliste võrkude, süüviva 
interaktiivse multimeedia ja ühendatud 
ettevõtte valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4. Infosisu tehnoloogia ja infohaldus: 
IKT digitaalse infosisu ja loovuse jaoks

1.1.4. Infosisu tehnoloogia ja infohaldus: 
IKT digitaalse infosisu, 
kultuurimajanduse (sh kultuuripärandi ja 
turismi) ning loovuse jaoks
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Or. en

Muudatusettepanek 481
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II jagu – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 
suhtluse, digitaalse säilitamise, infosisu 
kättesaadavuse ja analüüsi jaoks ning 
arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel, masinõppel, statistilisel 
analüüsil ja visuaalsel 
andmetöötlustehnoloogial.

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 
suhtluse (sh haptiline, kõne- ja bioliides),
digitaalse säilitamise ja taastamise, 
infosisu kättesaadavuse ja analüüsi jaoks 
ning arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel, suuremahuliste andmete 
käitlusel, masinõppel ja masinteabel, 
statistilisel analüüsil ja visuaalsel 
andmetöötlustehnoloogial.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II jagu – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 
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suhtluse, digitaalse säilitamise, infosisu 
kättesaadavuse ja analüüsi jaoks ning 
arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel, masinõppel, statistilisel 
analüüsil ja visuaalsel 
andmetöötlustehnoloogial.

suhtluse, digitaalse säilitamise, 
kultuuriliste allikate kättesaadavuse,
infosisu kättesaadavuse ja analüüsi jaoks 
ning arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel, masinõppel, statistilisel 
analüüsil ja visuaalsel 
andmetöötlustehnoloogial.

Or. it

Muudatusettepanek 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II jagu – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 
suhtluse, digitaalse säilitamise, infosisu 
kättesaadavuse ja analüüsi jaoks ning 
arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel, masinõppel, statistilisel 
analüüsil ja visuaalsel
andmetöötlustehnoloogial.

Eesmärk on anda spetsialistidele ja 
kodanikele uued tööriistad, et luua, 
kasutada ja säilitada igas vormis digitaalset 
infosisu igas keeles ning kujundada, 
analüüsida ja visualiseerida suuri 
andmehulki, sealhulgas seotud andmeid. 
See hõlmab uut tehnoloogiat keele, õppe, 
suhtluse, digitaalse säilitamise, infosisu 
kättesaadavuse ja analüüsi jaoks ning 
arukaid infohaldussüsteeme, mis 
põhinevad kõrgetasemelisel andmete 
hankimisel sellistes valdkondades nagu 
turism, masinõpe, statistiline analüüs ja 
visuaalne andmetöötlustehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II jagu – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tugevdada Euroopa teaduse ja 
tööstuse juhtpositsiooni tööstuslike ja 
teenindusrobotite, kognitiivsete 
süsteemide, kõrgetasemeliste liideste ja 
arukate ruumide ning tajumisvõimeliste 
masinate vallas, toetudes andmetöötluse ja 
võrkude tulemuslikkuse kasvule ja 
arengule suutlikkuses luua süsteeme, mis 
suudavad õppida, kohaneda ja reageerida.

Eesmärk on tugevdada Euroopa teaduse ja 
tööstuse juhtpositsiooni tööstuslike ja 
teenindusrobotite, kognitiivsete 
süsteemide, tehisintellekti ja 
neuroteaduse, kõrgetasemeliste liideste ja 
arukate ruumide ning tajumisvõimeliste 
masinate vallas, toetudes andmetöötluse ja 
võrkude miniaturiseerimisele ning 
tulemuslikkuse kasvule ja arengule 
suutlikkuses luua süsteeme, mis suudavad 
õppida, kohaneda ja reageerida.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeldatavasti katavad need kuus peamist 
tegevussuunda kõik vajadused. Need 
peaksid hõlmama tööstuslikku 
juhtpositsiooni üldistes IKT-põhistes 
lahendustes, toodetes ja teenustes, mida on 
vaja peamiste ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ja ka rakenduspõhisteks 
IKT teadus- ja innovatsiooni 
arengukavadeks, mida toetakse koos 
vastava ühiskonnaprobleemi 
lahendamisega.

Eeldatavasti katavad need seitse peamist 
tegevussuunda kõik vajadused. Need 
peaksid hõlmama tööstuslikku 
juhtpositsiooni üldistes IKT-põhistes 
lahendustes, toodetes ja teenustes, mida on 
vaja peamiste ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ja ka rakenduspõhisteks 
IKT teadus- ja innovatsiooni 
arengukavadeks, mida toetakse koos 
vastava ühiskonnaprobleemi 
lahendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
alustehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Need seitse tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
alustehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused). Liidu rahastamisega 
toetatakse ühiseid rajatisi ja taristut, mis 
on avatud paljudele osalejatele, 
sealhulgas eeskätt väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.6 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsiliste isikute põhiõigused ja 
vabadused ning eelkõige õigus eraelu 
puutumatusele on keskse tähtsusega ELis. 
Raamprogrammiga Horisont 2020 
toetatakse teadus- ja arendustegevust 
selliste süsteemide loomiseks, mis 
võimaldavad Euroopa kodanikel täielikult 
kontrollida oma teabevahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.6 a. Regulatiivsed ja majanduslikud 
tulevikuülesanded
Eesmärk on uurida, kas ja kus on vaja 
uusi reguleerivaid raamistikke, et 
kohaneda uute suhetega kodanike ja 
ühiskonna, aga ka turu ja tarbijate vahel. 
See hõlmab teadusharudevahelisi 
uuringuid, mis ühendavad õigusliku 
analüüsi tehnoloogiliste muutuste 
majandusliku, kultuurilise ja 
ühiskondliku mõjuga.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Nanotehnoloogia 1.2. Nanotehnoloogia ja kvantoptika

Or. en

Muudatusettepanek 490
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmiste arendamine ja integreerimine eri 
teadusvaldkondade ristumiskohtades, mille 

Teadmiste arendamine ja integreerimine eri 
teadusvaldkondade ristumiskohtades, mille 
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eesmärk on jõuda põhjapanevate uute 
toodeteni, mis võimaldavad jätkusuutlikke 
lahendusi mitmesugustes sektorites.

eesmärk on jõuda põhjapanevate uute 
toodeteni, mis võimaldavad jätkusuutlikke 
lahendusi mitmesugustes sektorites, võttes 
sealjuures arvesse ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Nanotehnoloogia ohutu 
väljatöötamise ja rakendamise tagamine

1.2.2. Nanotehnoloogia ja kvantoptika
ohutu väljatöötamise ja rakendamise 
tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 492
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusteabe arendamine selle kohta, 
kuidas nanotehnoloogia mõjutab tervist või 
keskkonda, et ohjata nanotehnoloogiat 
ennetavalt ja teaduspõhiselt ning pakkuda 
kontrollitud teaduslikke vahendeid ja 
platvorme ohu-, kokkupuute- ja 
riskihindamiseks ning ohjamiseks kogu 
nanomaterjalide ja nanosüsteemide 
olelustsükli jooksul.

Teadusteabe arendamine selle kohta, 
kuidas nanotehnoloogia mõjutab tervist või 
keskkonda, et ohjata nanotehnoloogiat ja 
kvantoptikat ennetavalt ja teaduspõhiselt 
ning pakkuda kontrollitud teaduslikke 
vahendeid ja platvorme ohu-, kokkupuute-
ja riskihindamiseks ning ohjamiseks kogu 
nanomaterjalide ja nanosüsteemide 
olelustsükli jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 493
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusteabe arendamine selle kohta, 
kuidas nanotehnoloogia mõjutab tervist või 
keskkonda, et ohjata nanotehnoloogiat 
ennetavalt ja teaduspõhiselt ning pakkuda 
kontrollitud teaduslikke vahendeid ja 
platvorme ohu-, kokkupuute- ja 
riskihindamiseks ning ohjamiseks kogu 
nanomaterjalide ja nanosüsteemide 
olelustsükli jooksul.

Teadusteabe arendamine selle kohta, 
kuidas nanotehnoloogia mõjutab tervist või 
keskkonda, et ohjata nanotehnoloogiat 
ennetavalt ja teaduspõhiselt ning pakkuda 
kontrollitud, sihtotstarbelisi ja loomadega 
mitteseotud teaduslikke vahendeid ja 
platvorme ohu-, kokkupuute- ja 
riskihindamiseks ning ohjamiseks kogu 
nanomaterjalide ja nanosüsteemide 
olelustsükli jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3. Nanotehnoloogia ühiskondliku 
mõõtme arendamine

1.2.3. Nanotehnoloogia ja kvantoptika
ühiskondliku mõõtme väljakujundamine

Or. en

Muudatusettepanek 495
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
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inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks.

inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks.
Lisaks riskihindamisele hinnatakse 
nanotehnoloogia konkreetsete rakenduste 
ühiskondlikku aktsepteeritavust.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks.

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks 
ja üldsuse hoiakutele nanotehnoloogia ja 
selle toodete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks.

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia 
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks 
ja nanotehnoloogia konkreetsete 
rakenduste ühiskondlikule 
aktsepteeritavusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 498
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegelemine nanotehnoloogia kasutamise 
inimeste ja füüsilise taristu vajadustega 
ning keskendumine nanotehnoloogia
kasutamisele ühiskondliku kasu saamiseks.

Tegelemine nanotehnoloogia ja 
kvantoptika kasutamise inimeste ja 
füüsilise taristu vajadustega ning 
keskendumine nanotehnoloogia ja 
kvantoptika kasutamisele ühiskondliku 
kasu saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendumine uutele paindlikele, 
laiendamiskõlblikele ja korratavatele 
käitamisüksustele, uute ja olemasolevate 
protsesside arukale integreerimisele ning 
toodete ja mitmeotstarbeliste tehaste 
masstootmise mastaabi saavutamisele, mis 
tagab teadmiste tõhusa ülekandmise 
tööstusinnovatsiooni.

Keskendumine uutele paindlikele, 
laiendamiskõlblikele ja korratavatele 
käitamisüksustele, uute ja olemasolevate 
protsesside arukale integreerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Funktsionaalsete ja mitmeotstarbeliste 
materjalide (nagu isehoolduvad või 
bioühilduvad materjalid ja strukturaalsed 
materjalid) uurimine innovatsiooni nimel 
kõigis tööstussektorites, eriti 
kõrgväärtuslike turgude jaoks.

Funktsionaalsete, tehnoloogiliste ja 
haruldaste materjalide, haruldaste 
muldmetallide ja mitmeotstarbeliste 
materjalide (nagu isehoolduvad või 
bioühilduvad materjalid ja strukturaalsed 
materjalid) uurimine innovatsiooni nimel 
kõigis tööstussektorites, eriti 
kõrgväärtuslike turgude jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus
ja jätkusuutlik mahtude suurendamine, et 
võimaldada tulevikutoodete tööstuslikku 
valmistamist nt metalli- või 
keemiatööstuses.

Teadus- ja arendustegevus, et tagada 
ressursitõhus ja jätkusuutlik mahtude 
suurendamine, et võimaldada 
tulevikutoodete tööstuslikku valmistamist 
nt metalli- või keemiatööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja rakenduste väljatöötamine 
ning sellise tarbijakäitumise soodustamine, 
mis vähendab energianõudlust ja hõlbustab 
nii vähese CO2-heitega tootmist kui ka 

Uute toodete ja rakenduste väljatöötamine 
ning sellise tarbijakäitumise soodustamine, 
mis vähendab energianõudlust ja hõlbustab 
nii vähesaastavat tootmist kui ka 
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protsesside intensiivistamist, 
ringlussevõttu, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

protsesside intensiivistamist, 
ringlussevõttu, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

Or. en

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Vähesaastavuse põhimõtte puhul peetakse silmas kogu õhusaaste vähendamist, eri sektoritest 
tulenevat saastet, mitte üksnes süsinikdioksiidi või metaani. Seega on täiesti õigustatud muuta 
sõnastust nii, et asendada väljend ,,vähese CO2-heitega” sõnaga ,,vähesaastav”, mis on 
käesolevas dokumendis esildatud meetme tegelik eesmärk. Teadusuuringutega tuleks otsida 
mooduseid, kuidas kõrvaldada kõik kasvuhoonegaasid ja muud saasteained.

Muudatusettepanek 503
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja rakenduste väljatöötamine 
ning sellise tarbijakäitumise soodustamine, 
mis vähendab energianõudlust ja hõlbustab 
nii vähese CO2-heitega tootmist kui ka 
protsesside intensiivistamist, 
ringlussevõttu, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

Uute toodete ja rakenduste väljatöötamine 
ning sellise tarbijakäitumise soodustamine, 
mis vähendab energianõudlust ja hõlbustab 
nii vähese CO2-heitega tootmist kui ka 
protsesside intensiivistamist, ringlussevõttu 
ja olmeprügist kasulike materjalide 
eraldamist, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusdisain ja lähedaste 
tehnoloogialahenduste arendamine, et luua 
uusi ärivõimalusi, sealhulgas Euroopa 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine.

Rakendusdisain ja lähedaste 
tehnoloogialahenduste arendamine, et luua 
uusi ärivõimalusi, sealhulgas Euroopa 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine. Kultuuripärandi 
kaitse: konserveerimise materjalide ja 
tehnikate hindamine, monitooring ja 
valik, pidades silmas keskkonda ja 
energiamajandust, kasutust ja hooldust 
ning integreerimist nüüdisaegsesse ja 
ajaloolisesse linnakeskkonda ning 
arheoloogilisse ja kultuurilisse konteksti.

Or. it

Muudatusettepanek 505
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusdisain ja lähedaste
tehnoloogialahenduste arendamine, et luua 
uusi ärivõimalusi, sealhulgas Euroopa 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine.

Rakendusdisain ja lähedaste 
tehnoloogialahenduste arendamine, et luua 
uusi ärivõimalusi, sealhulgas Euroopa 
pärandi ning ajaloolise või kultuurilise 
väärtusega materjalide säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.5 a. Uued keemiatööstuse toorained
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Keemiatööstusele alternatiivsete 
toorainete leidmine, alates kivisöest, 
biomassist ja jäätmematerjalidest kuni 
keskkonnasäästliku naftaasendajani, mis 
oleks süsiniku allikaks keskpikas ja pikas 
perspektiivis. Uusi sünteesigaasi 
tehnoloogiaid (kolmanda põlvkonna 
gaasistamistehnoloogiad) on vaja 
erinevate võimalike toorainete 
uurimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et uurida 
alternatiive materjalide kasutusele ja 
uuenduslikke ärimudeleid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida 
alternatiive materjalide, sealhulgas 
kriitilise tähtsusega toorainete kasutusele 
ja uuenduslikke ärimudeleid.

Or. en

Selgitus

Paljud toorained ei ole haruldased geoloogilistel põhjustel, vaid kriitilise tähtsusega muudel 
põhjustel (nt sõltuvus impordist, neid on raske ringlusse võtta või asendada). Parem on 
viidata kriitilise tähtsusega toorainetele (nagu on määratletud ELi nimekirjas, mis sisaldab 
14 kriitilise tähtsusega toorainet).

Muudatusettepanek 508
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.1. Tipptasemel biotehnoloogia kui 
tuleviku innovatsiooni liikumapaneva jõu 
edendamine

1.4.1. Keskkonnasäästliku biotehnoloogia 
kui tuleviku innovatsiooni liikumapaneva 
jõu edendamine

Or. en

Muudatusettepanek 509
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse ning 
nende rakendamist (ravimivormid, 
biosensorid, biokiibid jne).

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse ning 
nende rakendamist (ravimivormid, 
biosensorid, biokiibid jne), vältides 
seejuures häireid looduskeskkonnas ning 
võttes arvesse ettevaatusprintsiipi ja 
eetikapõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse ning 
nende rakendamist (ravimivormid, 
biosensorid, biokiibid jne).

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu süsteemibioloogia, 
bioinformaatika ja sünteetilise bioloogia
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia),
IKT (nt bioelektroonika) ning taime- ja 
põllumajanduslik biotehnoloogia, 
puutepunktide ärakasutamist. Need ja 
teised tipptasemel valdkonnad väärivad 
asjakohaseid meetmeid teadus- ja 
arendustegevuse vallas, et hõlbustada 
teadmiste tõhusat üleminekut uutesse 
rakendustesse ning nende rakendamist 
(ravimivormid, biosensorid, biokiibid, 
taimepõhine geenitehnoloogia jne).

Or. en

Selgitus

Süsteemibioloogia on kõige laiem termin, mis peaks seetõttu olema tähtsuselt esimene.

Muudatusettepanek 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.2. Biotehnoloogial põhinevad 
tööstusprotsessid

1.4.2. Biotehnoloogial põhinevad tooted ja 
protsessid

Or. en
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Muudatusettepanek 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Eesmärk on kaheosaline: eelkõige
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstusel, tärklise 
tootmisel, taimekasvatusel ja
toiduainetööstusel) välja töötada uusi 
tooteid ja protsesse, mis vastavad 
põllumajanduse ja vesiviljeluse,
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; lisaks 
sellele rakendada biotehnoloogia 
potentsiaali saastuse avastamisel, seirel, 
ennetamisel ja eemaldamisel. See hõlmab 
teadus- ja arendustegevust ensümaatiliste 
ja ainevahetusradade, bioprotsesside 
disaini, uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada Eesmärk on välja töötada 
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platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

platvormtehnoloogiat (nt 
süsteemibioloogia, genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, fenoomika,
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt ravimite 
diagnostika, bioloogiliste ainete, 
biomeditsiiniliste seadmete, tervisliku 
toitumise jaoks tervemate taimede ja 
loomade) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 

Eesmärk on kaheosaline: võimaldada 
Euroopa tööstusel (nt keemiatööstusel, 
tervishoiul, mäetööstusel, energeetikal, 
paberimassi- ja paberitootmisel, 
tekstiilitööstusel, tärklise tootmisel,
taimekasvatusel ja toiduainetööstusel) 
välja töötada uusi tooteid ja protsesse, mis 
vastavad põllumajanduse, kalanduse,
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; lisaks 
sellele rakendada biotehnoloogia 
potentsiaali saastuse avastamisel, seirel,
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arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

ennetamisel ja eemaldamisel. See hõlmab 
teadus- ja arendustegevust ensümaatiliste 
ja ainevahetusradade, bioprotsesside 
disaini, uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada biotehnoloogia nii taimekasvatuse kui ka põllumajanduse ja vesiviljeluse 
huvides.

Muudatusettepanek 515
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, taimepõhisel 
geenitehnoloogial, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
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dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks. Uusi 
diagnostikameetodeid toetatakse 
eelisjärjekorras juhul, kui ennetus või 
diagnoos on asjaomase patsiendi jaoks 
juba olemas või töötatakse tõenäoliselt 
välja.

Or. de

Muudatusettepanek 517
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid, metaboloomika, 
ekspressioonisüsteemid, kemikaalide 
infopank ja võrgustiku analüüs), mis 
tooks kaasa juhtpositsiooni ja 
konkurentsieelise paljudes 
majandussektorites. See hõlmab selliseid 
aspekte nagu optimeeritud omadustega 
bioressursside ja konventsionaalsetest 
alternatiividest kaugemale ulatuvate 
rakenduste väljatöötamise toetamine; 
maismaa ja mere elurikkuse uurimise, 
mõistmise ja jätkusuutliku kasutamise 
võimaldamine uudsete rakenduste jaoks 
ning biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt 
süsteemibioloogia, genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, fenoomika,
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
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jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt ravimite 
diagnostika, bioloogiliste ainete, 
biomeditsiiniliste seadmete, tervisliku 
toitumise jaoks tervemate taimede ja 
loomade) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Individuaalse meditsiini edendamine 
raskete haiguste puhul
Tuleb arendada individuaalset meditsiini, 
et luua uusi ennetus- ja ravistrateegiaid, 
mida saab kohandada patsiendi 
vajadustele, et parandada haiguste 
ennetamist ja varajast avastamist. Ravi 
määramist mõjutavad tegurid on vaja 
kindlaks teha ning neid teaduspõhiselt 
lähemalt selgitada ja käsitada.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.3 a. Keskkonna-, ühiskonna- ja 
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eetiliste probleemide käsitlemine
Eesmärk on võtta arvesse keskkonna-, 
ühiskonna- ja eetilisi probleeme seoses 
teatud tüüpi tehnoloogiatega, töötades 
selleks välja hindamisprotsessid, mis 
hõlmavad laiaulatuslikku konsulteerimist 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutliku tööstuskasvu edendamine, 
hõlbustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt tootmiselt lähenemisviisile, 
mis põhineb kõrge lisandväärtuse loomisel. 
Selleks tuleb suuta toota rohkem, samal 
ajal tarbides vähem materjali, kasutades 
vähem energiat ning tekitades vähem 
jäätmeid ja saastet. Keskendutakse tuleviku 
kohanduvate tootmissüsteemide 
väljatöötamisele ja integreerimisele, 
pöörates sealjuures erilist tähelepanu 
Euroopa VKEde vajadustele, et saavutada 
kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike 
tootmissüsteemide ja protsesside 
kasutamine.

Jätkusuutliku tööstuskasvu edendamine, 
hõlbustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt tootmiselt lähenemisviisile, 
mis põhineb kõrge lisandväärtuse loomisel. 
Selleks tuleb suuta toota kvaliteetseid 
tooteid, samal ajal tarbides vähem 
materjali, kasutades vähem energiat ning 
tekitades vähem jäätmeid ja saastet. 
Keskendutakse tuleviku kohanduvate 
tootmissüsteemide väljatöötamisele ja 
integreerimisele, pöörates sealjuures erilist 
tähelepanu Euroopa VKEde vajadustele, et 
saavutada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike 
tootmissüsteemide ja protsesside 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heite 
vähendamine, arendades ja võttes 
kasutusele säästvat ehitustehnoloogiat, 
rakendades ja muutes sagedamaks 
meetmeid energiatõhusate süsteemide ja 
materjalide suuremaks kasutuselevõtuks 
uutes, renoveeritud ja moderniseeritud 
hoonetes. Olelusringi hindamine ja 
projekteerimise-ehitamise-käitamise 
kontseptsioonide üha suurem tähtsus on 
põhitegurid üleminekul 
liginullenergiahoonetele Euroopas 
2020. aastaks ning energiatõhusate 
piirkondade saavutamisel ulatuslike 
sidusrühmade kaasamise abil.

Energiatõhususe suurendamine ja CO2-
heite vähendamine, arendades ja võttes 
kasutusele säästvat ehitustehnoloogiat, 
rakendades ja muutes sagedamaks 
meetmeid energiatõhusate süsteemide ja 
materjalide suuremaks kasutuselevõtuks 
uutes, renoveeritud ja moderniseeritud 
hoonetes. Olelusringi hindamine ja 
projekteerimise-ehitamise-käitamise 
kontseptsioonide üha suurem tähtsus on 
põhitegurid üleminekul 
liginullenergiahoonetele Euroopas 
2020. aastaks ning energiatõhusate 
piirkondade saavutamisel ulatuslike 
sidusrühmade kaasamise abil.

Or. it

Muudatusettepanek 523
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine või värvilised metallid ja 
teras), parandades oluliselt ressursi- ja 
energiatõhusust ning vähendades sellise 
tööstustegevuse keskkonnamõju. 
Keskendutakse uuenduslikke aineid, 
materjale ja tehnoloogilisi lahendusi 
võimaldava tehnoloogia väljatöötamisele 
ning valideerimisele selle kasutamiseks 
vähese CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine või värvilised metallid ja 
teras), parandades oluliselt ressursi- ja 
energiatõhusust mõistlike kuludega ning 
vähendades sellise tööstustegevuse 
keskkonnamõju. Keskendutakse 
uuenduslikke aineid, materjale ja 
tehnoloogilisi lahendusi võimaldava 
tehnoloogia väljatöötamisele ning 
valideerimisele selle kasutamiseks vähese 
CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
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kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

Or. it

Muudatusettepanek 524
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkonnaülene koostöö teadmistepõhise 
ja spetsialiseerinud tootmise 
kontseptsioonide ja meetodite vallas võib 
suurendada loovust ja innovatsiooni, 
keskendudes kohandatud lähenemiste 
ärimudelitele, mis suudavad kohaneda 
ülemaailmsete väärtusahelate ja võrgustike 
nõuetele, muutuvatele turgudele ning 
tärkavatele ja tulevastele tööstustele.

Valdkonnaülene koostöö teadmistepõhise 
ja spetsialiseerinud tootmise 
kontseptsioonide ja meetodite vallas võib 
suurendada loovust ja innovatsiooni, 
keskendudes kohandatud lähenemiste 
ärimudelitele, mis suudavad kohaneda 
ülemaailmsete väärtusahelate ja võrgustike 
nõuetele, muutuvatele turgudele ning 
tärkavatele ja tulevastele tööstustele.
Toetatakse eelkõige uudsete 
ökoinnovatsiooni ärimudelite 
väljatöötamist ja alternatiivseid 
ressursitootlikke lähenemisviise.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on püsida maailmas 
kosmosevaldkonna juhtpositsioonil, 
kindlustades ja arendades 
konkurentsivõimelist kosmosetööstust ja 
teadusringkonda ning soodustades 

Eesmärk on püsida kosmosevaldkonnas 
maailmatasemel juhtpositsioonil, 
kindlustades ja arendades 
konkurentsivõimelist kosmosetööstust ja 
teadusringkonda ning soodustades 
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kosmosepõhist innovatsiooni. kosmosepõhist innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – alapunkt 1.6.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele ning 
kosmosepõhisele telekommunikatsioonile
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. See vajadus edendada 
uuenduslikke tooteid ja teenuseid ning 
seega vajadus anda rahalist toetust 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni algatustele on eriti ilmne 
GNSSi programmide puhul, mis avavad 
võimalusi uuteks rakendusteks paljudes 
tegevusvaldkondades, kuna aatomkell 
võimaldab andmete täpsust. See vajadus 
on eriti terav ka seepärast, et EGNOS 
juba toimib ja Galileo käivitatakse üsna 
pea. 15–20% sellest rahastamispaketist, 
mis programmi „Horisont 2020” raames 
on kavandatud eraldada 
kosmosevaldkonna jaoks, võib pidada 
eesmärgiks, mis vastab hästi 
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investeeringutele, mida on vaja selleks, et 
suuta pakkuda uusi tooteid ja teenuseid 
ning seega kasutada ära kõik olulised 
sotsiaalmajanduslikud eelised, mis sellest 
tulenevad. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – alapunkt 1.6.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
liikuvus, põllumajandus, energia, 
telekommunikatsioon, loodusvarade 
uurimine, robootika, ohutus ja tervishoid. 
Need kokkupuutepunktid pakuvad 
võimalusi kosmosetööstuse ja muude 
teadusringkondade tehnoloogia varase 
etapi ühisarendamiseks eriti VKEde poolt, 
mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele ning 
kosmosepõhisele telekommunikatsioonile
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 76 viimane osa toob uuesti sisse integreeritud maapealsed teenused, 
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mida on juba varemalt käsitletud samas lõigus. Kommertskosmosesektori tugevdamisega on 
mõeldud toetust arenevatele suundumustele, nt uued algatused pakkuda kulutõhusat 
juurdepääsu Maa-lähedasele orbiidile või suborbitaalseid kosmoselende.

Muudatusettepanek 528
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – alapunkt 1.6.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva ja 
arendatava kosmosetaristu kasutamist 
tuleks soodustada ja ette valmistada, 
edendades uuenduslike kaugseirele ja 
geopositsioneerimisele tuginevate toodete 
ning teenuste arendamist. Euroopa peaks 
hästisuunatud meetmetega veelgi enam 
tugevdama tekkivat 
kommertskosmosesektori arengut.

Or. de

Selgitus

Näiteks et ühendada taristuga Galileo, mille kasutuselevõtt on kavandatud 2014. aastal.

Muudatusettepanek 529
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – alapunkt 1.6.1.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega, eelkõige kosmosetegevuse 
tutvustamisega laiale üldsusele, veelgi 
enam tugevdama tekkivat 
kommertskosmosesektori arengut.

Or. en

Selgitus

Kasu, mida annab kosmosetegevus, on liialt vähe teada ühiskondlikul tasemel, et oodata 
innovatsiooni dünaamilist arengut kosmosetööstuse ja muude sektorite vahel. Vaja on tõsta 
teadlikkust, parandada dialoogi ja teadmisi eri äri- ja tööstusringkondades, et potentsiaalsed 
osalejad näeksid võimalusi kosmose kasutuses. Üldsuse ja noorema põlvkonna teavitamine 
avaldab positiivset mõju tulevasele kõrgtasemel oskustööjõule.

Muudatusettepanek 530
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) missiooni kontekst, nt 
kosmosekeskkonna analüüs, maapealsed 

(d) missiooni kontekst, nt 
kosmosekeskkonna analüüs, 
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jaamad, kosmosesüsteemide kaitsmine 
prahiga kokkupõrgete ja päikeselaikude 
mõju eest (kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programm (Space Situational 
Awareness)), uuenduslike andmete ja 
arhiveerimise näitliku taristu 
soodustamine;

andmeedastus, maapealsed jaamad, 
kosmosesüsteemide kaitsmine prahiga 
kokkupõrgete ja päikeselaikude mõju eest 
(kosmose olukorrast ülevaate saamise 
programm (Space Situational Awareness)), 
uuenduslike andmete ja arhiveerimise 
näitliku taristu soodustamine;

Or. en

Selgitus

Andmete kogumine ei ole missiooni kontekst, vaid missiooni põhitegevus, seepärast ei tuleks 
seda märkida siinkohal, ent andmeedastust võiks mainida.

Muudatusettepanek 531
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusega, mis on mõeldud teadus- ja
arendustegevuseks kosmosevaldkonnaga 
seotud rakenduste alal, aidatakse eelkõige 
lahendada selliseid ühiskonnaprobleeme 
nagu kliimamuutus, keskkond, säästvad 
transpordisüsteemid ja põllumajandus. 
Neis valdkondades antav toetus tugineb 
teadmiste jagamise ja
koostalitlusvõimelise arengu 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosesüsteemidest saadakse teavet, 
mida sageli muul viisil koguda ei saa. 
Euroopa maailmatasemel missioonidest 
hoolimata näitavad avaldamise andmed, et 
Euroopa missioonidel kogutud andmeid ei 
kasutata nii tõenäoliselt kui USA 
missioonidel kogutud andmeid. 
Märkimisväärselt suurema andmete 
kasutamise võib saavutada sellega, kui teha 
ühtseid pingutusi Euroopa missioonidel 
saadud kosmoseandmete töötlemise, 
hindamise ja standardimise 
koordineerimiseks ja organiseerimiseks. 
Andmete hankimise ja töötlemise 
uuendused, andmete ühildamine ja 
edastamine, kasutades samuti uuenduslikke 
IKT võimaldatud koostööviise, võivad 
tagada suurema kasu kosmosetaristusse 
investeerimisest. Kosmoseandmete 
kalibreerimine ja valideerimine (üksikute 
seadmete puhul, seadmete ja missioonide 
vahel ning kohapealsete objektide suhtes) 
on väga tähtis kosmoseteabe tõhusaks 
kasutamiseks kõigis valdkondades, kuid 
liidu tasandil ohustab seda tegevust 
asjaolu, et puuduvad kosmosest saadud 
andmete ja viiteraamistiku standardimise 
eest vastutavad asutused või instituudid. 
Juurdepääs andmetele ja 
kosmosemissioonide kasutamine on 
küsimus, mis nõuab ülemaailmset 
koostööd. Maa seireandmete puhul on 
ühtlustatud lähenemisviisid ja parimad 
tavad osalised saavutatud tänu koostööle 
valitsustevahelise organisatsiooniga Maa 
Jälgimise Grupp, mille eesmärk on toetada 
Maa jälgimise süsteemide süsteemi, milles 
liit osaleb.

Kosmosesüsteemidest saadakse teavet, 
mida sageli muul viisil koguda ei saa. 
Euroopa maailmatasemel missioonidest 
hoolimata näitavad avaldamise andmed, et 
Euroopa missioonidel kogutud andmeid ei 
kasutata nii tõenäoliselt kui USA 
missioonidel kogutud andmeid. 
Märkimisväärselt suurema andmete 
kasutamise võib saavutada sellega, kui teha 
ühtseid pingutusi Euroopa missioonidel 
saadud kosmoseandmete töötlemise, 
hindamise ja standardimise 
koordineerimiseks ja organiseerimiseks. 
Andmete hankimise ja töötlemise 
uuendused, andmete ühildamine ja 
edastamine, kasutades samuti uuenduslikke 
IKT võimaldatud koostööviise, võivad 
tagada suurema kasu kosmosetaristusse 
investeerimisest. Kosmoseandmete 
kalibreerimine ja valideerimine (üksikute 
seadmete puhul, seadmete ja missioonide 
vahel ning kohapealsete objektide suhtes) 
on väga tähtis kosmoseteabe tõhusaks 
kasutamiseks kõigis valdkondades, kuid 
liidu tasandil ohustab seda tegevust 
asjaolu, et puuduvad kosmosest saadud 
andmete ja viiteraamistiku standardimise 
eest vastutavad asutused või instituudid. 
Juurdepääs andmetele ja 
kosmosemissioonide kasutamine on 
küsimus, mis nõuab ülemaailmset 
koostööd. Uuendused andmete 
käitlemises, levitamises ja 
koostalitusvõimes, eelkõige geoteaduse 
andmetele ja metaandmetele vaba 
juurdepääsu soodustamine ja selliste 
andmete vahetuse edendamine, võivad 
samuti muuta kosmosetaristusse tehtud 
investeeringud tulutoovamaks ning aidata 
kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui 
kooskõlastamiseni jõutakse ülemaailmsel 
tasandil. Maa seireandmete puhul on 
ühtlustatud lähenemisviisid ja parimad 
tavad osalised saavutatud tänu koostööle 
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valitsustevahelise organisatsiooniga Maa 
Jälgimise Grupp, mille eesmärk on toetada 
Maa jälgimise süsteemide süsteemi, milles 
liit osaleb.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosesüsteemidest saadakse teavet, 
mida sageli muul viisil koguda ei saa. 
Euroopa maailmatasemel missioonidest 
hoolimata näitavad avaldamise andmed, et 
Euroopa missioonidel kogutud andmeid ei 
kasutata nii tõenäoliselt kui USA 
missioonidel kogutud andmeid. 
Märkimisväärselt suurema andmete 
kasutamise võib saavutada sellega, kui teha 
ühtseid pingutusi Euroopa missioonidel 
saadud kosmoseandmete töötlemise, 
hindamise ja standardimise 
koordineerimiseks ja organiseerimiseks. 
Andmete hankimise ja töötlemise 
uuendused, andmete ühildamine ja 
edastamine, kasutades samuti uuenduslikke 
IKT võimaldatud koostööviise, võivad 
tagada suurema kasu kosmosetaristusse 
investeerimisest. Kosmoseandmete 
kalibreerimine ja valideerimine (üksikute 
seadmete puhul, seadmete ja missioonide 
vahel ning kohapealsete objektide suhtes) 
on väga tähtis kosmoseteabe tõhusaks 
kasutamiseks kõigis valdkondades, kuid 
liidu tasandil ohustab seda tegevust 
asjaolu, et puuduvad kosmosest saadud 
andmete ja viiteraamistiku standardimise 
eest vastutavad asutused või instituudid. 
Juurdepääs andmetele ja 
kosmosemissioonide kasutamine on 
küsimus, mis nõuab ülemaailmset 

Kosmosesüsteemidest saadakse teavet, 
mida sageli muul viisil koguda ei saa. 
Euroopa maailmatasemel missioonidest 
hoolimata näitavad avaldamise andmed, et 
Euroopa missioonidel kogutud andmeid ei 
kasutata nii tõenäoliselt kui USA 
missioonidel kogutud andmeid. 
Märkimisväärselt suurema andmete 
kasutamise võib saavutada sellega, kui teha 
ühtseid pingutusi Euroopa missioonidel 
saadud kosmoseandmete töötlemise, 
hindamise ja standardimise 
koordineerimiseks ja organiseerimiseks. 
Andmete hankimise ja töötlemise 
uuendused, andmete ühildamine ja 
edastamine, andmete analüüs ja 
kogumine, kasutades samuti uuenduslikke 
IKT võimaldatud koostööviise, võivad 
tagada suurema kasu kosmosetaristusse 
investeerimisest. Kosmoseandmete 
kalibreerimine ja valideerimine (üksikute 
seadmete puhul, seadmete ja missioonide 
vahel ning kohapealsete objektide suhtes) 
on väga tähtis kosmoseteabe tõhusaks 
kasutamiseks kõigis valdkondades, kuid 
liidu tasandil ohustab seda tegevust 
asjaolu, et puuduvad kosmosest saadud 
andmete ja viiteraamistiku standardimise 
eest vastutavad asutused või instituudid. 
Juurdepääs andmetele ja 
kosmosemissioonide kasutamine on 
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koostööd. Maa seireandmete puhul on 
ühtlustatud lähenemisviisid ja parimad 
tavad osalised saavutatud tänu koostööle 
valitsustevahelise organisatsiooniga Maa 
Jälgimise Grupp, mille eesmärk on toetada 
Maa jälgimise süsteemide süsteemi, milles 
liit osaleb.

küsimus, mis nõuab ülemaailmset 
koostööd. Maa seireandmete puhul on 
ühtlustatud lähenemisviisid ja parimad 
tavad osalised saavutatud tänu koostööle 
valitsustevahelise organisatsiooniga Maa 
Jälgimise Grupp, mille eesmärk on toetada 
Maa jälgimise süsteemide süsteemi, milles 
liit osaleb.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse laiahaardelise ja püsiva 
ülemaailmse keskkonnaseire ja -
teabesüsteemi arendamiseks, sealhulgas 
edendades koostööd kliima 
modelleerimise ringkondade ning 
keskkonnaseire ja -andmete haldamise 
ringkondade vahel. Liikmesriikide 
kaasamine sellisesse koostöösse on 
hädavajalik, sest riiklikud asutused on 
tihti andmekogude omanikud.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.4 a. Rakenduste väljatöötamine 
GNSSi valdkonnas, et tagada kasu 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 



AM\907981ET.doc 101/130 PE492.815v01-00

ET

süsteemidesse investeerimisest
Ajal, mil EGNOS on täielikult 
rakendusvalmis ja Galileo on edukalt 
läbinud orbiidil kontrollimise etapi, on 
Euroopa tööstuse jaoks oluline kasutusele 
võtta uus olemasolev tehnoloogia ja olla 
valmis Galileo täisvõimsuseks, et osa 
saada sotsiaalmajanduslikust kasust, mis 
hinnanguliselt on umbes 90 miljardit 
eurot. Teadusuuringute rahastamine 
suuruses 18% kosmosepaketist edendab 
EGNOSe ja Galileo arendustegevust 
sellistes olulistes sektorites nagu 
lennundus ja maanteetransport ning 
paljude tööalaste rakenduste puhul, sh 
täppispõllumajandus, ajamõõtmine ja 
geodeesia, ning tagab uute signaalide 
kasutuse praegustes ja tulevastes 
rakendustes.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmoseuuringute ja -innovatsiooni 
rakendamise prioriteedid raamprogrammi 
Horisont 2020 raames vastavad liidu 
kosmosepoliitika prioriteetidele, mis on 
kindlaks määratud kosmosenõukogul ja 
teatises „Kodanike teenistuses oleva 
Euroopa Liidu kosmosestrateegia 
väljatöötamine”23. Rakendamine töötatakse 
välja konsulteerides sidusrühmadega 
Euroopa kosmosetööstusest, VKEdega, 
teadusringkondadega ja 
tehnoloogiainstituutidega, mida esindab 
kosmose nõuanderühm, ning tähtsate 
partneritega, nagu Euroopa 

Kosmoseuuringute ja -innovatsiooni 
rakendamise prioriteedid raamprogrammi 
Horisont 2020 raames vastavad liidu 
kosmosepoliitika prioriteetidele, mis on 
kindlaks määratud kosmosenõukogul ja 
teatises „Kodanike teenistuses oleva 
Euroopa Liidu kosmosestrateegia 
väljatöötamine”23. Rakendamine töötatakse 
välja konsulteerides sidusrühmadega 
Euroopa kosmosetööstusest, VKEdega, 
teadusringkondadega ja 
tehnoloogiainstituutidega, mida esindab 
kosmose nõuanderühm, ning tähtsate 
partneritega, nagu Euroopa 
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Kosmoseagentuur ja riiklikud 
kosmoseagentuurid. Rahvusvahelistes 
ettevõtmistes osalemise aspektist tehakse 
teaduse ja innovatsiooni arengukava 
koostamisel koostööd rahvusvaheliste 
partneritega (nt NASA, ROSCOSMOS, 
JAXA).

Kosmoseagentuur ja riiklikud 
kosmoseagentuurid. Meetmed töötatakse 
välja ja rakendatakse sel viisil, et üksteist 
täiendavad EL, Euroopa 
Kosmoseagentuur ja liikmesriigid.
Rahvusvahelistes ettevõtmistes osalemise 
aspektist tehakse teaduse ja innovatsiooni 
arengukava koostamisel koostööd 
rahvusvaheliste partneritega (nt NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Muudatusettepanek 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmiga Horisont 2020 luuakse kaks 
mitmest komponendist koosnevat vahendit 
(omakapitalivahend ja võlavahend). 
Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
rahastamisvahendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene.

Programmiga Horisont 2020 luuakse kaks 
mitmest komponendist koosnevat vahendit 
(omakapitalivahend ja võlavahend). 
Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
rahastamisvahendist (mida haldavad 
Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Investeerimisfond), mille kaudu pakutakse 
VKEde teadusuuringute ja innovatsiooni 
ning kasvu toetamiseks omakapitali ja 
laene. Selleks, et tagada kriitiline mass ja 
kogu innovatsiooniahela käsitusviis, on 
need kaks rahastamisvahendit eelistatult 
suunatud tegevustele, mis tulenevad 
programmist Horisont 2020 
rahastatavatest muudest meetmetest, sh 
uus VKEdele ettenähtud vahend.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle asemel et anda lõplikele abisaajatele 
otse laene, tagatisi või väärtpabereid, annab 
komisjon finantsasutustele volitused 
pakkuda tuge eelkõige riskijagamise, 
garantiiskeemide ning omakapitali ja 
kvaasikapitali investeeringute kaudu.

Selle asemel et anda lõplikele abisaajatele 
otse laene, tagatisi või väärtpabereid, annab 
komisjon finants- või muudele 
asjaomastele asutustele volitused pakkuda 
tuge eelkõige riskijagamise, 
garantiiskeemide ning omakapitali ja 
kvaasikapitali investeeringute kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendiga antakse laenu üksikutele 
abisaajatele, et investeerida teadusesse ja 
innovatsiooni; tagatisi 
finantsvahendajatele, kes annavad 
abisaajatele laenu; laenude ja tagatiste 
kombinatsioone ning tagatisi ja/või 
vastutagatisi riiklike või piirkondlike 
laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahendi 
kaudu viiakse ellu lõpptähtaja pikendamise 
tegevusi ning toetatakse VKEdele 
ettenähtud vahendit (vt käesoleva lisa II 
osa 3. jagu „Innovatsioon VKEdes”). 
Võlavahendist saadud eraldisi võib 
kombineerida eraldistega omakapitali 
rahastamisvahendist ühe või mitme 
integreeritud kava raames ning lisaks võib 
kasutada toetusi (sealhulgas ühekordseid). 
Samuti on võimalikud soodus- ja 
konverteeritavad laenud.

Võlavahendiga antakse laenu üksikutele 
abisaajatele, et investeerida teadusesse ja 
innovatsiooni; tagatisi 
finantsvahendajatele, kes annavad 
abisaajatele laenu; laenude ja tagatiste 
kombinatsioone ning tagatisi ja/või 
vastutagatisi riiklike või piirkondlike 
laenurahastamiskavade joaks. Võlavahendi 
kaudu viiakse ellu lõpptähtaja pikendamise 
tegevusi ning toetatakse VKEdele 
ettenähtud vahendit (vt käesoleva lisa II 
osa 3. jagu „Innovatsioon VKEdes”). 
Erilist tähelepanu pööratakse taotlustele, 
mille on esitanud vähemarenenud 
piirkondades asuvad VKEd jt asutused.
Võlavahendist saadud eraldisi võib 
kombineerida eraldistega omakapitali 
rahastamisvahendist ühe või mitme 
integreeritud kava raames ning lisaks võib 
kasutada toetusi (sealhulgas ühekordseid). 
Samuti on võimalikud soodus- ja 
konverteeritavad laenud.
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Or. en

Muudatusettepanek 540
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendiga antakse laenu üksikutele 
abisaajatele, et investeerida teadusesse ja 
innovatsiooni; tagatisi 
finantsvahendajatele, kes annavad 
abisaajatele laenu; laenude ja tagatiste 
kombinatsioone ning tagatisi ja/või 
vastutagatisi riiklike või piirkondlike 
laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahendi 
kaudu viiakse ellu lõpptähtaja pikendamise 
tegevusi ning toetatakse VKEdele 
ettenähtud vahendit (vt käesoleva lisa II 
osa 3. jagu „Innovatsioon VKEdes”). 
Võlavahendist saadud eraldisi võib 
kombineerida eraldistega omakapitali 
rahastamisvahendist ühe või mitme 
integreeritud kava raames ning lisaks võib 
kasutada toetusi (sealhulgas ühekordseid). 
Samuti on võimalikud soodus- ja 
konverteeritavad laenud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 541
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Horisont 2020 muudest osadest, 
eelkõige III osast „Ühiskonnaprobleemid”;

(a) Horisont 2020 muudest osadest,
eelkõige III osast „Ühiskonnaprobleemid” 
või II osast „Juhtpositsioon tööstuses”;

Or. en

Muudatusettepanek 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudest raamistikest, programmidest ja 
liidu eelarve ridadest;

(b) muudest raamistikest, programmidest ja 
liidu eelarve ridadest (nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika 
ja VKEde konkurentsivõime programm 
(COSME));

Or. en

Muudatusettepanek 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijagamine ja muud parameetrid võivad 
tegevuspõhimõtte või sektoriüksuse lõikes 
varieeruda, kui nende väärtused või olekud 
vastavad võlainstrumentide 
ühiseeskirjadele. Lisaks võib üksustel olla 
konkreetseid kommunikatsioonistrateegiaid 
võlavahendi üldise reklaamikampaania 
raames. Ka võib liikmesriikide tasandil 
kasutada erialaspetsialistidest vahendajate 
abi, kui konkreetse üksuse valdkonnas on 
tulevaste laenude hindamiseks vaja 

Riskijagamine ja muud parameetrid võivad 
tegevuspõhimõtte või sektoriüksuse lõikes 
varieeruda, kui nende väärtused või olekud 
vastavad võlainstrumentide 
ühiseeskirjadele. Lisaks võib üksustel olla 
konkreetseid kommunikatsioonistrateegiaid 
võlavahendi üldise reklaamikampaania 
raames. Ka võib liikmesriikide tasandil 
kasutada erialaspetsialistidest vahendajate 
abi, kui konkreetse üksuse valdkonnas on 
tulevaste laenude hindamiseks vaja 
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erialaseid kogemusi. erialaseid kogemusi.

Euroopa Investeerimispank, kes haldab 
komisjoni nimel võlavahendit, võib saada 
piiratud volituse anda laenu kõrge 
tehnoloogilise riskiga projektidele ning 
mitte üksnes piirduda turuintressimäärast 
madalama määraga laenude andmisega 
projektidele, millel on madal 
tehnoloogiline risk. Selle volituse suhtes 
kohaldatakse siiski rangeid kriteeriume 
seoses projekti portfelli haldamise ja 
riskijuhtimisega, samuti asjakohaseid 
riski kasumlikkuse kriteeriume ning 
järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Põhineb Carvalho raporti muudatusettepanekul 80.

Muudatusettepanek 544
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse esmajoones teadusuuringute ja 
innovatsiooniga tegelevatele VKEdele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga 
väikeettevõtetele üle 150 000 euro suurusi 
laene, täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse laene esmajoones teadusuuringute 
ja innovatsiooniga tegelevatele VKEdele, 
täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse esmajoones teadusuuringute ja 
innovatsiooniga tegelevatele VKEdele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga 
väikeettevõtetele üle 150 000 euro suurusi 
laene, täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse esmajoones teadusuuringute ja 
innovatsiooniga tegelevatele VKEdele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga 
väikeettevõtetele üle 100 000 euro suurusi 
laene, täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Omakapitalivahend (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 547
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend on suunatud varajase 
kasvuetapi riskikapitalifondidesse ning 
sellest antakse riskikapitali ja/või 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 

Omakapitalivahend on suunatud varajase 
kasvuetapi riskikapitalifondidesse ning 
sellest antakse riskikapitali ja/või 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 
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ettevõtetele. Need ettevõtted võivad lisaks 
taotleda võlgade rahastamist võlavahendit 
rakendavatelt finantsvahendajatelt.

ettevõtetele. Erilist tähelepanu pööratakse 
vähemarenenud piirkondades asuvatele 
ettevõtetele. Need ettevõtted võivad lisaks 
taotleda võlgade rahastamist võlavahendit 
rakendavatelt finantsvahendajatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend on suunatud varajase 
kasvuetapi riskikapitalifondidesse ning 
sellest antakse riskikapitali ja/või 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 
ettevõtetele. Need ettevõtted võivad lisaks 
taotleda võlgade rahastamist võlavahendit 
rakendavatelt finantsvahendajatelt.

Omakapitalivahend on suunatud 
riskikapitalifondidesse ning sellest antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele. Need ettevõtted võivad lisaks 
taotleda võlgade rahastamist võlavahendit 
rakendavatelt finantsvahendajatelt.

Or. en

(vt üldmääruse I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 3)

Selgitus

Riskikapitalifondid teevad olulisi investeeringuid varajases arengujärgus ettevõtetesse. 
Fookuses peaksid olema ettevõtted, mitte fondid. See täiendaks programmi COSME, kui 
riskikapitalifondid investeerivad kasvu- ja laienemisetapis ettevõtetesse. Investeeringud 
varajases arengujärgus ettevõtetesse, kasvu- ja laienemisetapis ettevõtetesse võivad tulla 
ühest fondist.

Muudatusettepanek 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahendiga toetatakse ka 
teadmus- ja tehnosiiret etappidel, mis 
eelnevad tööstuse poolt kasutuselevõtu 
faasile, et kontrollida ja vajaduse korral 
suurendada siirde innovaatilist mõju 
turule.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist 
(sh investeeringud fondifondidesse, millel 
on lai investoribaas ning mis hõlmavad 
erainstitutsioonilisi ja strateegilisi 
investoreid, aga ka riiklikke avalik-
õiguslikke ja segaomandis olevaid 
finantsasutusi).

Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist 
(sh investeeringud avaliku ja erasektori
fondifondidesse, millel on lai investoribaas 
ning mis hõlmavad erainstitutsioonilisi ja 
strateegilisi investoreid, aga ka riiklikke 
avalik-õiguslikke ja segaomandis olevaid 
finantsasutusi).

Or. en

(vt üldmääruse I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7)

Selgitus

Nii nagu ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi puhul, on ka siin oluline 
selgitada, et programmi Horisont 2020 omakapitalivahendiga toetatakse ka erasektori 
fondifonde, mis meelitab ligi täiendavat erasektori kapitali riskikapitalifondidesse.

Muudatusettepanek 551
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
20 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
30 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 30 % määra 
muuta.

Or. it

Muudatusettepanek 552
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
20 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
30 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
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Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 30 % määra 
muuta.

Or. en

Selgitus

Omakapitalivahendi kasutamine programmi Horisont 2020 raames, et toetada ettevõtteid 
nende kasvuetapil koos vahenditega ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, peaks olema palju paindlikum, eriti arvestades 
märkimisväärselt väikest eelarvet, mis on ette nähtud rahastamisvahenditele viimati 
nimetatud programmi raames.

Muudatusettepanek 553
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
20 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
20 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
alandada.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
20 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Viimasel juhul ei ületa Horisont 2020 
omakapitalivahendist tehtud investeeringud 
30 % ELi koguinvesteeringust, välja 
arvatud mitme etapi fondide puhul, mille 
korral kasvuetapi omakapitalivahendist ja 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni omakapitalivahendist 
eraldatakse vahendeid pro rata, lähtuvalt 
fondide investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kahe vahendi rakendamise 
volitused antakse Euroopa 
Investeerimispanga grupile (EIB, EIF) 
ja/või muudele finantsasutustele, kellele 
võidakse anda vastutus 
rahastamisvahendite rakendamise eest 
kooskõlas finantsmäärusega. Nende 
kujundamine ja rakendamine viiakse 
vastavusse rahastamisvahendite 
üldsätetega, mis on sätestatud 
finantsmääruses, ja konkreetsemate 
kasutusnõuetega, mis sätestatakse 
komisjoni suunistes.

Programmi Horisont 2020 
omakapitalivahend rakendatakse liidu 
ühtse omakapitali rahastamisvahendina, 
mis toetab ELi ettevõtete kasvu ning 
teadus-, arendus- ja uuendustegevust 
alates varasest etapist (sh stardikapital) 
kuni kasvufaasini ning mida rahaliselt 
toetatakse programmist Horisont 2020 
ning ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmist 
(COSME).
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Programmi Horisont 2020 
omakapitalivahend kasutab sama 
rakendusmehhanismi kui kasvuetapi 
omakapitalivahend, mis luuakse COSME 
alusel.
Toetust Horisont 2020 
omakapitalivahendist antakse 
investeeringuna ühes alljärgnevalt 
nimetatud vormis:
a) investeeringud otse Euroopa 
Investeerimisfondilt või muudelt 
üksustelt, kellele rakendamine komisjoni 
nimel usaldatakse, või
b) avalike või erasektori fondifondide või 
investeerimisvahendite kaudu, mis 
investeerivad piiriüleselt ja mille on 
loonud Euroopa Investeerimisfond või 
muud üksused, kellele rakendamine on 
komisjoni nimel usaldatud, koos 
erainvestorite ja/või avalik-õiguslike 
finantseerimisasutustega.

Or. en

(Vt COSME II lisa)

Selgitus

Üksikasjalikke sätteid, millega nähakse ette rahastamisvahendite rakendamine ühtse 
rahastamisvahendina koos programmiga COSME, tuleks täpsustada ja kooskõlla viia 
COSME programmi sõnastusega (muudetud II lisa).

Muudatusettepanek 556
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi Horisont 2020 tagatisrahastut 
juhib komisjoni nimel Euroopa 
Investeerimisfond või muu üksus, kellele 
rakendamine komisjoni nimel 
usaldatakse. Rahastu annab
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a) edasigarantiisid ja muid 
tagatisskeemide riskijagamise 
kokkuleppeid;
b) otsetagatisi ja muid riskijagamise 
kokkuleppeid teiste finantsvahendajatega, 
kes täidavad abikõlblikkuse kriteeriume.
Programmi Horisont 2020 tagatisrahastut 
rakendatakse osana ühtsest ELi 
võlavahendist, millega toetatakse ELi 
ettevõtete kasvu ning teadus- ja 
uuendustegevust, kasutades sama 
rakendusmehhanismi nagu COSME 
programmi laenutagamisrahastu. 
Tagatisrahastu on avatud riiklikele 
vahendajatele, kes annavad laenu otse või 
vahendaja kaudu.
Tagatisrahastu koosneb järgmistest 
osadest:
a) laenu rahastamine laenutagatise 
kaudu, sh allutatud ja osaluslaenud, või 
liisingu kaudu;
b) laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, kasutades sobivaid 
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud 
asutustega.

Or. en

(Vt COSME II lisa)

Selgitus

Üksikasjalikke sätteid, millega nähakse ette rahastamisvahendite rakendamine ühtse 
rahastamisvahendina koos programmiga COSME, tuleks täpsustada ja kooskõlla viia 
COSME programmi sõnastusega (muudetud II lisa).

Muudatusettepanek 557
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt üks kolmandik programmi 
Horisont 2020 ELi rahastamisvahendite 
eelarvest kasutatakse omakapitalivahendi 
ja võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
VKEde toetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt üks kolmandik programmi 
Horisont 2020 ELi rahastamisvahendite 
eelarvest eraldatakse taastuvenergia ja 
lõppkasutajate energiatõhususe 
projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. VKEde toetuse laiendamine 3.1. VKEde toetuse laiendamine VKEdele 
ettenähtud vahendi abil

Or. en
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Muudatusettepanek 560
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

Rahuldamaks VKEde vajadusi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, luuakse VKEdele ettenähtud 
vahend, millega antakse etapiviisilist tuge 
ja seotud teenuseid ning mida vähemalt 
10% ulatuses rahastatakse programmi 
Horisont 2020 eelarvest. Selle vahendi 
jaoks kasutatakse ühtset 
juhtimisstruktuuri, lihtsat halduskorda ja 
ühtset kontaktpunkti. See vahend on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja/või rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
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kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

Edukas osalus VKEde vahendis peaks 
olema kvaliteedimärgiks osalevatele 
VKEdele, hõlbustades nende juurdepääsu 
riigihangetele.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki innovatsioonile 
VKEdes, kelle puhul võib märgata tugevat 
soovi areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

Or. en
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Selgitus

Võib osutuda keerukaks määratleda mõistet „uuenduslikud VKEd”.

Muudatusettepanek 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEdele ettenähtud vahendit tuleks 
keskselt hallata, et tagada eeskirjade 
ühtne kohaldamine ja vahendi nähtavus, 
mis hõlbustab VKEde osalust.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik ühiskonnaprobleemide ning 
progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia programmid 
rakendavad VKEdele ettenähtud vahendit 
ja eraldavad sellele teatava summa.

VKEdele ettenähtud vahendit 
rakendatakse valdkondades, mis on 
kindlaks määratud II osa punktis 1 
nimetatud erieesmärgi all „Juhtpositsioon 
progressi võimaldavas ja 
tööstustehnoloogias” ning III osa 
punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkide 
all.

Or. en

Muudatusettepanek 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik ühiskonnaprobleemide ning 
progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia programmid 
rakendavad VKEdele ettenähtud vahendit 
ja eraldavad sellele teatava summa.

VKEdele ettenähtud vahend on 
temaatiliselt seotud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldavas ja 
tööstustehnoloogias” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” kõikide 
erieesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
programmid rakendavad VKEdele 
ettenähtud vahendit ja eraldavad sellele 
teatava summa.

Kõik ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
programmid rakendavad VKEdele 
ettenähtud vahendit ja eraldavad sellele 
umbes 10% oma vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendit tuleks keskselt hallata, et 
tagada eeskirjade ühtne kohaldamine, 
vahendi nähtavus ja ühtne kontaktpunkt, 
mis hõlbustab VKEde osalust.
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Or. en

Muudatusettepanek 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaid VKEdel lubatakse rahastamist ja 
toetust taotleda. Nad võivad teha koostööd 
olenevalt oma vajadustest, sealhulgas teha 
allhanget teadus- ja arendustegevusteks. 
Projektid peavad olema selgelt VKEde 
huvides ja tooma neile potentsiaalset kasu 
ning neil peab olema tuntav Euroopa 
mõõde.

Vaid VKEdel lubatakse rahastamist ja 
toetust taotleda. Nad võivad teha koostööd 
teadus- ja arendustegevuse vallas 
tegutsejatega kohalikul või Euroopa 
tasandil, olenevalt oma vajadustest, 
sealhulgas teha allhanget teadus- ja 
arendustegevusteks. Projektid peavad 
olema selgelt VKEde huvides ja tooma 
neile potentsiaalset kasu ning neil peab 
olema tuntav Euroopa mõõde.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahend hõlmab kõiki teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkondi alt 
üles lähenemisviisi kaudu konkreetse 
ühiskonnaprobleemi või progressi 
võimaldava tehnoloogia raames, et jätta 
piisavalt rahastamisruumi igat liiki 
lootustandvatele ideedele, eelkõige 
valdkonnaülestele ja interdistsiplinaarsetele 
projektidele.

VKEde vahend hõlmab kõiki teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkondi, 
kusjuures järgitakse avatud 
konkurssidega (konkursi teemad ei ole 
ette kindlaks määratud) alt üles 
lähenemisviisi konkreetse 
ühiskonnaprobleemi või progressi 
võimaldava tehnoloogia raames, et jätta 
piisavalt rahastamisruumi igat liiki 
lootustandvatele ideedele, eelkõige 
valdkonnaülestele ja interdistsiplinaarsetele 
projektidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 570
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendit võiks kasutada ka 
vahendina, et viia läbi 
kommertskasutusele eelnev hange või 
hange leidmaks Euroopas innovaatilisi 
lahendusi ELi riigihangete korraldajate 
konkreetsele ülevalt alla tuvastatud 
ühisele vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5 – taane 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevuse toetamisel on
erilise tähelepanu all tutvustustegevus 
(katsetamine, prototüüp, laiendamise 
uurimine, disain, uuenduslike protsesside, 
toodete ja teenuste katsetamine, 
tulemuslikkuse kontrollimine jne) ja turule 
viimine.

Kõigi teadus-, arendus- ja 
innovatsioonitegevuste toetamisel on 
erilise tähelepanu all tutvustustegevus 
(katsetamine, prototüüp, laiendamise 
uurimine, disain, uuenduslike protsesside, 
toodete ja teenuste katsetamine, 
tulemuslikkuse kontrollimine jne) ja turule 
viimine.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooniosakute kasutamine kõigis etappides on eksitav ja seda tuleks vältida. See 
tehniline termin väljendab eriomast toetuse määramise ja maksmise menetlust kindlate 
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innovatsiooni toetusteenuste puhul. Kui VKEde vahendi 1. etappi võiks käsitada 
innovatsiooniosakuna (kindlasummaline toetus), siis 2. etapp seda selgelt ei ole.

Muudatusettepanek 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5 – taane 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles etapis ei anta muud otserahastust kui 
toetustegevus, kuid selle eesmärk on 
hõlbustada ligipääsu erakapitalile ja 
innovatsiooni võimaldavale keskkonnale. 
Ette on nähtud sidumine 
rahastamisvahenditega (vt käesoleva lisa II 
osa 2. jagu „Riskikapitali kättesaadavus”), 
näiteks andes VKEdele, kes on edukalt 
lõpule viinud 1. ja/või 2. etapi, prioriteedi 
eraldatud finantsressursside mahu raames. 
VKEd saavad kasu ka abimeetmetest, nagu 
koostöövõrkude loomine, koolitus, 
juhendamine ja nõustamine. Lisaks võib 
see osa olla seotud meetmetega, millega 
edendatakse kommertskasutusele eelnevat 
hanget ja uuenduslike lahenduste hanget.

Selles etapis ei anta muud otserahastust kui 
toetustegevus, kuid selle eesmärk on 
hõlbustada ligipääsu erakapitalile ja 
innovatsiooni võimaldavale keskkonnale. 
Ette on nähtud sidumine 
rahastamisvahenditega (vt käesoleva lisa II 
osa 2. jagu „Riskikapitali kättesaadavus”), 
näiteks andes VKEdele, kes on edukalt 
lõpule viinud 1. ja/või 2. etapi, prioriteedi 
nende finantsressursside mahu raames, mis 
eraldatakse Euroopa Investeerimispanga 
ja Euroopa Investeerimisfondi kaudu. 
VKEd saavad kasu ka abimeetmetest, nagu 
koostöövõrkude loomine, koolitus, 
juhendamine ja nõustamine. Lisaks võib 
see osa olla seotud meetmetega, millega 
edendatakse kommertskasutusele eelnevat 
hanget ja uuenduslike lahenduste hanget.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5 – taane 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendist võiks rahastada ka 
mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, kellel jääb vajaka inim- ja 
finantsressurssidest, et kanda 
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rakendusuuringutest tulenevaid riske. 
Seda saaks teha Euroopa 
rakendusuuringute instituutide kaudu, 
kes teeksid üksikute ettevõtetega koostööd 
ühiselt kokkulepitud rakendusuuringute 
projektide raames ning kannaksid nende 
uuringute kulud ja riskid, aluseks siduv 
kohustus kasutada saadud tulemusi 
tööstuslikult. Sellisel juhul peab ettevõte, 
kes tööstusliku kasutuse kohustust ei 
täida, maksma trahvi ning ettevõttelt, 
kellele kuuluvad tööstusliku kasutamise 
õigused, võidakse nõuda litsentsitasu. 

Or. it

Muudatusettepanek 574
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames tagab VKEde jaoks 
hõlpsa kättesaadavuse. Tuginedes 
olemasolevatele VKEde toetamise 
võrgustikele, luuakse toetust saavatele 
VKEdele nõustamiskava, et kiirendada 
pakutava toetuse mõju.

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames tagab VKEde jaoks 
hõlpsa kättesaadavuse. Et luua VKEdele 
ühtne kontaktpunkt, tehakse VKEde 
vahendi rakendamine ülesandeks ühele 
organile, nt vastavale rakendusametile.
Tuginedes olemasolevatele VKEde 
toetamise võrgustikele, luuakse toetust 
saavatele VKEdele nõustamiskava, et 
kiirendada pakutava toetuse mõju.

Or. en

Selgitus

Erinevate ühiskonnaprobleemide ja tehnoloogiavaldkondade jaoks moodustatakse erinevad 
juhtimisorganid. Eraldi organ, kes rakendab VKEde vahendit erinevaid ühiskonnaprobleeme 
silmas pidades, tagab sidususe ja ühtse kontaktpunkti VKEde jaoks. Näiteks suudaks eraldi 
organ paremini kooskõlastada VKEde vahendiga seotud konkursside tähtaegu programmi 
Horisont 2020 eri osade raames ning vältida haldusmenetluste kuhjumist, mis tooks kaasa 
viivitusi VKEdega toetuslepingute sõlmimisel.
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Muudatusettepanek 575
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames tagab VKEde jaoks 
hõlpsa kättesaadavuse. Tuginedes 
olemasolevatele VKEde toetamise 
võrgustikele, luuakse toetust saavatele 
VKEdele nõustamiskava, et kiirendada 
pakutava toetuse mõju.

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames ühe 
haldusstruktuuri kaudu tagab VKEde 
jaoks hõlpsa kättesaadavuse. Tuginedes 
olemasolevatele VKEde toetamise 
võrgustikele ja muudele 
innovatsiooniteenuse pakkujatele, luuakse 
toetust saavatele VKEdele nõustamiskava, 
et kiirendada pakutava toetuse mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames tagab VKEde jaoks 
hõlpsa kättesaadavuse. Tuginedes 
olemasolevatele VKEde toetamise 
võrgustikele, luuakse toetust saavatele 
VKEdele nõustamiskava, et kiirendada 
pakutava toetuse mõju.

Ühtne VKEde vahendi edendamine, 
rakendamine ja seire kogu programmi 
Horisont 2020 raames tagab VKEde jaoks 
hõlpsa kättesaadavuse. Tuginedes 
olemasolevatele VKEde toetamise 
võrgustikele, nagu võrgustikule 
Enterprise Europe, luuakse toetust 
saavatele VKEdele nõustamiskava, et 
kiirendada pakutava toetuse mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurostarsi ühisprogrammi haldamiseks 
kasutatakse piirkondlikult 
detsentraliseeritud toetusstruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust. Tegevus võib 
hõlmata teadlikkuse tõstmist, teavitamist ja 
teabe levitamist, koolitus- ja 
liikuvustegevust, võrgustike loomist ja 
parimate tavade vahetust, selliste 
kvaliteetsete innovatsiooni toetamise 
mehhanismide ja teenuste väljatöötamist, 
millel on suur liidu tasandi lisandväärtus 
VKEde jaoks (nt intellektuaalne omand ja 
innovatsiooni juhtimine, teadmiste 
ülekanne, IKT ja e-oskuste uuenduslik 
kasutamine VKEdes), nagu ka VKEde 
aitamist teadus- ja arendustegevuse 
partneritega ühenduse võtmisel kogu liidus, 
võimaldades neil tehnoloogiavallas 
tegevust alustada ja enda 
innovatsioonisuutlikkust arendada. 
Vahendavatel organisatsioonidel, kes 
esindavad uuenduslike VKEde rühmi, 
palutakse ellu viia sektoriülest ja 

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust. Tegevus võib 
hõlmata teadlikkuse tõstmist, teavitamist ja 
teabe levitamist, koolitus- ja 
liikuvustegevust, võrgustike loomist ja 
parimate tavade vahetust, selliste 
kvaliteetsete innovatsiooni toetamise 
mehhanismide ja teenuste väljatöötamist, 
millel on suur liidu tasandi lisandväärtus 
VKEde jaoks (nt intellektuaalne omand ja 
innovatsiooni juhtimine, teadmiste 
ülekanne, IKT ja e-oskuste uuenduslik 
kasutamine VKEdes), nagu ka VKEde 
aitamist teadus- ja arendustegevuse 
partneritega ühenduse võtmisel kogu liidus, 
võimaldades neil tehnoloogiavallas 
tegevust alustada ja enda 
innovatsioonisuutlikkust arendada. 
Vahendavatel organisatsioonidel, kes 
esindavad uuenduslike VKEde rühmi või 
piirkondlikke VKEde tugiteenuseid, 
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piirkonnaülest innovatsioonitegevust koos 
VKEdega, kellel on vastastikku toetavad 
pädevused, et arendada uusi tööstuslikke 
väärtusahelaid.

palutakse ellu viia sektoriülest ja 
piirkonnaülest innovatsioonitegevust koos 
VKEdega, kellel on vastastikku toetavad 
pädevused, et arendada uusi tööstuslikke 
väärtusahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust. Tegevus võib 
hõlmata teadlikkuse tõstmist, teavitamist ja 
teabe levitamist, koolitus- ja 
liikuvustegevust, võrgustike loomist ja 
parimate tavade vahetust, selliste 
kvaliteetsete innovatsiooni toetamise 
mehhanismide ja teenuste väljatöötamist, 
millel on suur liidu tasandi lisandväärtus 
VKEde jaoks (nt intellektuaalne omand ja 
innovatsiooni juhtimine, teadmiste 
ülekanne, IKT ja e-oskuste uuenduslik 
kasutamine VKEdes), nagu ka VKEde 
aitamist teadus- ja arendustegevuse 
partneritega ühenduse võtmisel kogu liidus, 
võimaldades neil tehnoloogiavallas 
tegevust alustada ja enda 
innovatsioonisuutlikkust arendada. 
Vahendavatel organisatsioonidel, kes 
esindavad uuenduslike VKEde rühmi, 
palutakse ellu viia sektoriülest ja 
piirkonnaülest innovatsioonitegevust koos 
VKEdega, kellel on vastastikku toetavad 
pädevused, et arendada uusi tööstuslikke 
väärtusahelaid.

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust. Tegevus võib 
hõlmata teadlikkuse tõstmist, teavitamist ja 
teabe levitamist, koolitus- ja 
liikuvustegevust, võrgustike loomist ja 
parimate tavade vahetust, juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele, selliste 
kvaliteetsete innovatsiooni toetamise 
mehhanismide ja teenuste väljatöötamist, 
millel on suur liidu tasandi lisandväärtus 
VKEde jaoks (nt intellektuaalne omand ja 
innovatsiooni juhtimine, teadmiste 
ülekanne, IKT ja e-oskuste uuenduslik 
kasutamine VKEdes), nagu ka VKEde 
aitamist teadus- ja arendustegevuse 
partneritega ühenduse võtmisel kogu liidus, 
võimaldades neil tehnoloogiavallas 
tegevust alustada ning arendada enda 
innovatsioonisuutlikkust ja suutlikkust 
uuendusi kasutusele võtta ja muuta 
teadusuuringute tulemused uuenduslikeks 
toodeteks, protsessideks ja teenusteks. 
Vahendavatel organisatsioonidel, kes 
esindavad uuenduslike VKEde rühmi, 
palutakse ellu viia sektoriülest ja 
piirkonnaülest innovatsioonitegevust koos 
VKEdega, kellel on vastastikku toetavad 
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pädevused, et arendada uusi tööstuslikke 
väärtusahelaid.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks edendatakse kogu programmi 
Horisont 2020 ulatuses VKEde suuremat 
osalust programmi juhtimises, eelkõige 
osalust teadusuuringute kavade 
koostamises ning avaliku ja erasektori 
partnerluste rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige on tarvis välja töötada 
intellektuaalomandi õiguste uued teabe-
ja läbipaistvuse vahendid, et VKEd (kuid 
ka riiklikud uurimisasutused) saaksid 
asjaomastele teadmistele tuginedes teha 
teadusuuringuid, kasutada uuendusi, 
omandada tööstusomandi õigusi ja ära 
kasutada uurimistulemusi. Meetmete 
hulka, mida on vaja võtta selleks, et 
suurendada VKEde 
innovatsioonisuutlikkust ja võimaldada 
neil täiel määral osaleda 
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teadusuuringutes, kuuluvad eeskirjad 
intellektuaalomandi õiguste ja hindade 
suurema läbipaistvuse kohta, Euroopa 
tasandil väljatöötatavad meetodid, mille 
abil hinnata intellektuaalomandi õiguste 
kvaliteeti, ning kehtestatavad ühised 
võrdlusalused, et hõlbustada patentidega 
seotud tehinguid. 

Or. fr

Muudatusettepanek 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes ja piirkondlikes aruka 
spetsialiseerumise 
innovatsioonistrateegiate kontekstis 
otsitakse sünergiaid liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga.

Riiklikes ja piirkondlikes aruka 
spetsialiseerumise 
innovatsioonistrateegiate kontekstis 
otsitakse sünergiaid liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga. Need sünergiad 
võivad tugineda ka riiklikele ja 
piirkondlikele alt-üles kogemustele, mis 
on saadud Eureka ja Eurostars 
programmidega, millega toetatakse 
VKEde innovatsiooni- ja teadustegevust, 
seda võiks toetada 
ühtekuuluvusvahenditest, kusjuures 
kohalike partnerite rahastamine Eureka 
projektidega seoses peaks olema 
haldusasutuste üks prioriteete.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete, 
eelkõige VKEde ja keskmise suuruse ja 
kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
kasvult. Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt 
intellektuaalomandi kasutamine, pakkujate 
võrgustik, tugi tehnosiirdekeskustele, 
strateegiline disain) ja innovatsiooniga 
seotud riikliku poliitika läbivaatamist.

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete, 
eelkõige VKEde ja keskmise suuruse ja 
kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
kasvult. Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt 
intellektuaalomandi kasutamine, pakkujate 
võrgustik, rahvusvahelised tehnosiirde 
teenused, tugi tehnosiirdekeskustele, 
strateegiline disain, klastrite arendamine) 
ja innovatsiooniga seotud riikliku poliitika 
läbivaatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete, 
eelkõige VKEde ja keskmise suuruse ja 
kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
kasvult. Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt 
intellektuaalomandi kasutamine, pakkujate 
võrgustik, tugi tehnosiirdekeskustele, 
strateegiline disain) ja innovatsiooniga 
seotud riikliku poliitika läbivaatamist.

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete, 
eelkõige VKEde ja keskmise suuruse ja 
kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
kasvult. Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt toetus
intellektuaalomandi registreerimisel ja 
intellektuaalomandi kasutamisel, 
pakkujate võrgustik, tugi 
tehnosiirdekeskustele, strateegiline disain) 
ja innovatsiooniga seotud riikliku poliitika 
läbivaatamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3 a. Riiklike teadusuuringute ja turu 
vahelise teadmus- ja tehnoloogiasiirde 
toetamine.
Eesmärk on toetada siiret riiklike 
teadusuuringute ja uuenduslike VKEde 
vahel kui tõhusat mehhanismi, millega 
viia ülikoolide ja teaduskeskuste 
uurimistulemusi ja leiutisi turule.

Or. en


