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Muudatusettepanek 159
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Julgustada tuleks laiemat osalemist, 
kasutades näiteks selliste toimijate, nagu 
teadusuuringute keskuste ja muuseumide
abi, kes kaasavad oma tegevusse suure 
hulga mitmekesist publikut ja kodanikke,
et kasutada täielikult Euroopa 
talendipotentsiaali ja optimeerida 
teadusuuringute mõju majandusele ja 
ühiskonnale, mis peaks aitama vähendada 
Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahelist lõhet.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Raamprogrammiga Horisont 2020 
püütakse täita kolme prioriteetset 
ülesannet, nimelt tipptasemel teaduse 
väljatöötamine (tipptasemel teadus), 
juhtpositsiooni saavutamine tööstuses
(juhtpositsioon tööstuses) ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamine
(ühiskonnaprobleemid). Need prioriteedid 
rakendatakse eriprogrammiga, mis koosneb 
kolmest kaudsete meetmete osast ja ühest 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete osast.

(2) Raamprogramm Horisont 2020
põhineb tipptasemel ning sellega püütakse 
täita kolme prioriteetset ülesannet, nimelt 
tipptasemel teaduse väljatöötamine
(tipptasemel teadus), juhtpositsiooni 
saavutamine tööstuses (juhtpositsioon 
tööstuses) ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamine (ühiskonnaprobleemid). Need 
prioriteedid rakendatakse eriprogrammiga, 
mis koosneb kolmest kaudsete meetmete 
osast ja ühest Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmete osast.

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Raamprogrammiga Horisont 2020 
püütakse täita kolme prioriteetset 
ülesannet, nimelt tipptasemel teaduse 
väljatöötamine (tipptasemel teadus), 
juhtpositsiooni saavutamine tööstuses
(juhtpositsioon tööstuses) ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamine
(ühiskonnaprobleemid). Need prioriteedid 
rakendatakse eriprogrammiga, mis koosneb 
kolmest kaudsete meetmete osast ja ühest 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete osast.

(2) Raamprogrammiga Horisont 2020 
püütakse täita kolme prioriteetset 
ülesannet, nimelt tipptasemel teaduse 
väljatöötamine (tipptasemel teadus), 
juhtpositsiooni saavutamine tööstuses ja 
teeninduses (juhtpositsioon tööstuses ja 
teeninduses) ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamine (ühiskonnaprobleemid). Need 
prioriteedid rakendatakse eriprogrammiga, 
mis koosneb kolmest kaudsete meetmete 
osast ja ühest Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmete osast.

Or. ro

Muudatusettepanek 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Iga osa peaks täiendama teisi 
eriprogrammi rakendamiseks välja töötatud 
osi ning kõiki osi rakendatakse kooskõlas.

(4) Iga osa peaks täiendama teisi 
eriprogrammi rakendamiseks välja töötatud 
osi ning kõiki osi rakendatakse kooskõlas.
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegiline kooskõlastamine kolme 
põhiprioriteedi vahel igas temaatilises 
valdkonnas (nt tervishoius) peaks 
tegelema killustatuse probleemiga, 
parandama tehnoloogiliste ja 
infrastruktuuri ressursside kasutust ja 
juhtimist, hõlmates andmete jagamist, et 
kiirendada tulemuste saavutamist.
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Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 3, PE489.688v01-00)

Muudatusettepanek 163
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Curie nimelisi meetmeid ja Euroopa 
teadustaristut. Selle tegevuse eesmärk 
peaks olema suurendada pädevust pikemas 
perspektiivis, keskendudes oluliselt uue 
põlvkonna teadusele, süsteemidele ja 
teadlastele, ning toetada esiletõusvaid 
talente kogu liidus ja assotsieerunud 
riikidest. Liidu tegevus tipptasemel teaduse 
toetamiseks peaks aitama konsolideerida 
Euroopa teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Curie nimelisi meetmeid, Euroopa 
teadustaristut ja liidu tipptasemel 
võrgustikke. Selle tegevuse eesmärk peaks 
olema suurendada pädevust pikemas 
perspektiivis, keskendudes oluliselt uue 
põlvkonna teadusele, süsteemidele ja 
teadlastele, ning toetada esiletõusvaid 
talente kogu liidus ja assotsieerunud 
riikidest. Liidu tegevus tipptasemel teaduse 
toetamiseks peaks aitama konsolideerida 
Euroopa teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie
Curie nimelisi meetmeid ja Euroopa 
teadustaristut. Selle tegevuse eesmärk 
peaks olema suurendada pädevust pikemas 
perspektiivis, keskendudes oluliselt uue 
põlvkonna teadusele, süsteemidele ja 
teadlastele, ning toetada esiletõusvaid 
talente kogu liidus ja assotsieerunud 
riikidest. Liidu tegevus tipptasemel teaduse 
toetamiseks peaks aitama konsolideerida 
Euroopa teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie
Skłodowska-Curie nimelisi meetmeid ja 
Euroopa teadustaristut. Selle tegevuse 
eesmärk peaks olema suurendada pädevust 
pikemas perspektiivis, keskendudes 
oluliselt uue põlvkonna teadusele, 
süsteemidele ja teadlastele, ning toetada 
esiletõusvaid talente kogu liidus ja 
assotsieerunud riikidest. Liidu tegevus 
tipptasemel teaduse toetamiseks peaks 
aitama konsolideerida Euroopa 
teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

Or. en

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

Muudatusettepanek 165
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Raamprogramm Horisont 2020  
peaks arendama koostoimet Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide muude 
poliitikavaldkondadega, eriti hariduse 
valdkonnas, et muuta teadlase ja 
innovaatori kutsealad atraktiivsuseks, 
kõrge staatusega karjäärivõimaluseks 
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andekate noorte eurooplaste jaoks ja 
tõmmata ligi kolmandate riikide 
tipptalente. Et valmistada ette järgmise 
põlvkonna teadlasi, tuleks edendada 
teaduse, tehnoloogia, tehnika ja 
matemaatika-alast haridust ja tegeleda 
soolise lõhe probleemiga teaduses ja 
innovatsioonis, mida on vaja selle 
tagamiseks, et liidul oleks juurdepääs 
inimkapitalile, mida ta vajab oma 
teaduse- ja innovatsioonialaste 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) I osa „Tipptasemel teadus” alusel 
elluviidavad meetmed tuleb kindlaks 
määrata olenevalt teaduse vajadustest ja 
võimalustest ilma eelnevalt määratlemata 
temaatiliste prioriteetideta. 
Teadusuuringute kava tuleb koostada 
tihedas koostöös teadusringkonnaga. 
Teadusuuringuid tuleks rahastada 
tipptaseme alusel.

(6) I osa „Tipptasemel teadus” alusel 
elluviidavad meetmed tuleb kindlaks 
määrata olenevalt teaduse vajadustest ja 
võimalustest ilma eelnevalt määratlemata 
temaatiliste prioriteetideta. 
Teadusuuringute kava tuleb koostada 
tihedas koostöös teadusringkonnaga. 
Teadusuuringuid tuleks rahastada 
tipptaseme alusel. Samuti võiks arvestada 
ka muude põhimõtetega, nagu kaasatus ja 
kulutõhusus, ning püüda vähendada EL-
15 ja EL-12 liikmesriikide teadustöö 
infrastruktuuride vahelist ebavõrdsust, 
mis on tipptaseme saavutamiseks vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on hädavajalik  
suurendada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada 
uue tehnoloogia arendamist, mis toetava 
tuleviku ettevõtjaid ja majanduskasvu. 
Seetõttu on vaja tugevalt stimuleerida 
tööstuse osalemist raamprogrammis 
Horisont 2020, eriti selle II osas 
„Juhtpositsioon tööstuses” ja III osas 
„Ühiskonnaprobleemid”.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad.
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad.
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
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projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.

projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni, 
peamiselt alandades tööturule sisenemise 
läve väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks.

Or. sl

Muudatusettepanek 169
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Innovatsiooni toetamiseks VKEdes 
tuleks välja töötada rida vahendeid ja 
rahastamisvõimalusi, mis toetaksid 
innovatsioonitsükli eri etappidel 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
võtaksid arvesse VKEde erinevat suurust 
ja liike. Raamprogramm Horisont 2020 
peaks kogu selle rakendamise käigus 
eraldama vähemalt 20% oma eelarvest 
VKEdele. Eelkõige saavutatakse vähemalt 
10% raamprogrammi Horisont 2020 
eelarve eesmärkidest läbi VKEdele ette 
nähtud rahastamisvahendi, mida tuleks 
hallata ja rakendada ühtse sihtotstarbelise 
haldusstruktuuri kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse 
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, kaasa arvatud satelliitseire, 
satelliitnavigatsioon ja 
satelliittelekommunikatsiooni tööstus, 
infrastruktuuri (maa ja kosmos), teenuseid 
ja rakendusi ning mis on liidu jagatud 
pädevus, tuleks kaasata sidusa osana II 
osasse „Juhtpositsioon tööstuses”, selleks 
et suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine. Kosmosesektori 
edendamiseks on oluline 
sammastevaheline koordineerimine. 
Raamprogrammi Horisont 2020 
konsultatsiooniprotsessi „Kosmos ulatub 
tehnoloogiast kaugemale” järelduste 
kohaselt on tegemist omaette sektoriga, 
mis annab suure panuse nii ühiskondlike 
probleemide lahendamisse kui ka teaduse 
valdkonda, ning samas sõltub olulisel 
määral teadusuuringutest, mis võimaldab 
sel sektoril jätkata pidevat tehnoloogilist 
edasiminekut.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
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rakendamine. rakendamine. See peaks toimuma 
koordineeritult liikmesriikide ja Euroopa 
Kosmoseagentuuriga.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, kaasa arvatud nende 
rakendused, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

Or. de

Selgitus

Teadusuuringud peaksid ulatuma teenuste ja rakenduste, samuti tehnoloogia ja 
infrastruktuuri valdkonda, et tuua otsest kasu ühiskonnale.

Muudatusettepanek 173
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on Euroopa Liidu 
jagatud pädevus, tuleks kaasata sidusa 
osana II osasse „Juhtpositsioon tööstuses”, 
selleks et suurendada nende teaduslikku, 
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majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa 20207. aasta strateegias 
kindlaksmääratud oluliste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks on 
vaja oluliselt investeerida 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et 
töötada välja ja võtta kasutusele vajaliku 
haardega uudsed ja murrangulised 
lahendused. Nende probleemide 
lahendamine kujutab endast ka olulist 
majanduslikku võimalust uuenduslikele 
ettevõtetele ning annab seega oma panuse 
liidu konkurentsivõimesse ja tööhõivesse.

(10) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kindlaksmääratud oluliste 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks on 
vaja oluliselt investeerida 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et 
töötada välja ja võtta kasutusele vajaliku 
haardega uudsed ja murrangulised 
lahendused, sh teadusuuringute uute 
rahastamisvahendite, nagu 
innovatsiooniauhindade 
kasutuselevõtmine, seda eelkõige 
olukorras, kus turud ei funktsioneeri 
korralikult. Nende probleemide 
lahendamine kujutab endast ka olulist 
majanduslikku võimalust uuenduslikele 
ettevõtetele ning annab seega oma panuse 
liidu konkurentsivõimesse ja tööhõivesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 
uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki.

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsioonitegevust, nagu
alus- ja rakendusuuringud, 
väljatöötamine, katsetamine, tutvustamine 
ja ning riigihangete, ettevalmistavate 
uuringute ja standardite kehtestamise 
toetamine ning uuenduslike toodete 
turuleviimine. Selle tegevusega tuleks otse 
toetada konkreetse valdkonna poliitilist 
pädevust liidu tasandil. Kõigi 
probleemidega tegelemine peaks aitama 
saavutada säästva arengu üldeesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
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tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 
uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki.

tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 
uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks toetada otse konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu tasandil
ja liidu tööstussektori konkurentsivõimet 
ülemaailmsel tasandil. Kõigi 
probleemidega tegelemine peaks aitama 
saavutada säästva arengu üldeesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 
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uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki.

uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki, kujundama uuendusmeelset 
ja turvalist ühiskonda ning saavutama 
teadlaste ja inseneride täieliku osalemise 
kõikjal Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rahvusvaheline koostöö on vajalik 
kõigis eriprogrammi osades seatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning igas osas 
tuleks horisontaalsete või prioriteetsete 
küsimuste lahendamiseks rakendada 
riikidele või riikide rühmadele suunatud 
rahvusvahelise koostöö arendamise 
projekte.

Or. fr

Selgitus

Mis tahes tüüpi rahvusvahelise koostöö projektid mõjutavad kõiki eriprogrammi osi, 
olenemata turvalisuse aspektidest. Nendes ei saa piirduda horisontaalse tegevusega, mis 
tegeleks ainult n.ö. ühiskondlike teemadega, nagu tervis, demograafilised muutused ja heaolu.

Muudatusettepanek 179
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rahvusvaheline koostöö on vajalik 
kõigis eriprogrammi osades seatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning igas osas 
tuleks horisontaalsete või prioriteetsete 
küsimuste lahendamiseks rakendada 
riikidele või riikide rühmadele suunatud 
rahvusvahelise koostöö arendamise 
projekte.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rahvusvaheline koostöö on vajalik 
kõigis eriprogrammi osades seatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning igas osas 
tuleks horisontaalsete või prioriteetsete 
küsimuste lahendamiseks rakendada 
riikidele või riikide rühmadele suunatud 
rahvusvahelise koostöö arendamise 
projekte.

Or. fr

Selgitus

Mis tahes tüüpi rahvusvahelise koostöö projektid mõjutavad kõiki eriprogrammi osi, 
olenemata turvalisuse aspektidest. Nendes ei saa piirduda horisontaalse tegevusega, mis 
tegeleks ainult n.ö. ühiskondlike teemadega, nagu tervis, demograafilised muutused ja heaolu. 

Muudatusettepanek 181
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Raamprogramm Horisont 2020 
peaks soodustama innovatsiooni 
valdkonnaülest käsitust, sealhulgas 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
organisatsiooniliste meetmete, uute 
ettevõtlusmudelite, süsteemide ja avaliku 
sektori uuenduste väljatöötamist, mis 
oleks tehnoloogiakeskse 
innovatsioonitegevuse vajalik täiendus.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eriprogramm peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust ja teisi liidu 
meetmeid, mis on vajalikud Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamiseks, eriti 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, põllumajandus ja maaelu 
areng, haridus ja kutseharidus, tööstus, 
rahvatervis, tarbijakaitse, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika, energia, transport, 
keskkond, kliimameetmed, julgeolek, 
merendus ja kalandus, arengukoostöö ning 
laienemis- ja naabruspoliitika võetavate 
meetmetega.

(15) Eriprogramm peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust ja teisi liidu 
meetmeid, mis on vajalikud Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamiseks, eriti 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, põllumajandus ja maaelu 
areng, haridus ja kutseharidus, tööstus, 
rahvatervis, tarbijakaitse, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika, energia, transport, 
keskkond, kliimameetmed, julgeolek, 
merendus ja kalandus, arengukoostöö ning 
laienemis- ja naabruspoliitika võetavate 
meetmetega. Asjakohane liigendamine 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega ja 
kooskõlastatud tegevus aitab vähendada 
teadustöö ja innovatsiooni lõhet Euroopa 
Liidus, võttes sealjuures arvesse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklites 174 ja 
349 ning artikli 355 lõikes 1 osutatud 
piirkondade eripära.
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Or. pt

Selgitus

On vaja asjakohast struktuuri, et ühendada regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika fonde 
raamprogrammi Horisont 2020 rahastamisega, unustamata Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 174 ja 349 ning artikli 355 lõikes 1 osutatud piirkondade eripära.

Muudatusettepanek 183
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kõikide julgeolekualaste uurimuste 
valdkonnas korraldatavate 
projektikonkursside kohta tuleks esmalt 
korraldada eetilise ja ühiskondliku mõju 
eelhinnang, milles pöörataks täit 
tähelepanu selle aluseks oleva teadus- ja 
arendustegevuse kava potentsiaalsele 
ühiskonnamõjule. Kõik sellise 
mõjuhindamise poolt tõstatatud olulised 
eetilised küsimused ja/või sotsiaalsed 
mõjud tuleks seejärel projektikonkurssi 
täielikult inkorporeerida nii teadus- ja 
arendustegevuse kava lahutamatu osana 
kui ka spetsiifilisi probleeme käsitlevate 
teadusuuringute ja analüüsi tarbeks 
ettenähtud vahendite kaudu. Lisaks tuleks 
eetiline hindamine läbi viia iga projekti 
kohta – enne seda ja selle elluviimise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tipptase peaks olema 
raamprogrammi Horisont 2020 kui 
terviku peamine edasiviiv jõud. See 
eeldab, et tipptase määratletakse 
sõltumatult mis tahes geograafilisest või 
muust eeltingimusest. Raportiga 
edendatakse ühelt poolt laiemat osalemist, 
et ergutada tipptaseme saavutamist kogu 
Euroopas ning teisalt alt-üles teadusliku 
tipptaseme laiendamist raamprogrammi 
Horisont 2020 kolmes sambas.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) II osa „Juhtpositsioon tööstuses”; b) II osa „Juhtpositsioon tööstus- ja 
teenindussektoris”;

Or. ro

Muudatusettepanek 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teadmised, teadus ja tehnoloogia. 
Bioteadused, tervishoid, maapind, 
keskkond, loodusvarad ja toidujulgeolek;

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 188
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete (Marie Curie 
nimelised meetmed) kaudu;

c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete kaudu. 
Teadusuuringute keskused ja muuseumid, 
kes töötavad tihedas koostöös teaduslike 
uurimisasutuste ja ülikoolidega, on 
tõestanud oma asjatundlikkust noorte 
teadlaste koolitamisel teadusalase 
suhtlemise vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete (Marie Curie 
nimelised meetmed) kaudu;

c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine, sealhulgas ka naiste 
edutamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tipptaseme edendamine ja osalemise 
suurendamine;

Or. en

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

Muudatusettepanek 191
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teadustöö üheskoos ühiskonnaga 
ning selle huvides ning vastutustundlikku 
teadustööd ja innovatsiooni edendamine

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teadmussiirde tugevdamine 
teadusuuringutest ja innovatsioonist 
kõikidele haridustasanditele

Or. en

Muudatusettepanek 193
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teadusuuringute intensiivistamine 
vastavalt kodanikuühiskonna 
organisatsioonide poolt väljendatud 
vajadustele

Or. en

Muudatusettepanek 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) vastutustundlikud teadusuuringud ja 
innovatsioon

Or. en

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

Muudatusettepanek 195
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II osaga „Juhtpositsioon tööstuses” 
tugevdatakse juhtpositsiooni tööstuses ja 
suurendatakse konkurentsivõimet määruse
(EÜ) nr XX/2012 (Horisont 2020) artikli 5 
lõike 2 punktis b sätestatud prioriteedi
„Juhtpositsioon tööstuses” kohaselt, 
taotledes järgmiseid erieesmärke:

II osaga „Juhtpositsioon tööstus- ja 
teenindussektoris” tugevdatakse 
juhtpositsiooni tööstuse ning teeninduse 
sektoris ja suurendatakse 
konkurentsivõimet määruse (EÜ) nr 
XX/2012 (Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 
punktis b sätestatud prioriteedi
„Juhtpositsioon tööstus- ja 
teenindussektoris” kohaselt, taotledes 
järgmiseid erieesmärke:

Or. ro

Muudatusettepanek 196
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine
tööstuses teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse, tutvustamise ja 
innovatsiooni kaudu järgmistes progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkondades:

a) Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine
tööstus- ja teenindussektoris
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse, 
tutvustamise ja innovatsiooni kaudu 
järgmistes progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkondades:

Or. ro

Muudatusettepanek 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) veetehnoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus) – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) maaelu teadus ja loomade tervis;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute riskikapitali 
kättesaadavuse parandamine;

b) riskikapitali kättesaadavuse 
parandamine teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni investeerimiseks ja 
uurimistulemuste kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c



AM\907982ET.doc 25/132 PE492.816v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) innovatsiooni suurendamine VKEdes. c) innovatsiooni suurendamine VKEdes ja 
nende võime parandamine kasutada ja 
võtta kasutusele teadusuuringute tulemusi 
ning muuta need innovaatilisteks 
toodeteks ja teenusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) innovatsiooni suurendamine VKEdes. c) innovatsiooni toetamine VKEdes.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III osaga „Ühiskonnaprobleemid” 
aidatakse kaasa määruse (EÜ) nr XX/2012
(Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 punktis c 
sätestatud eesmärgi saavutamisele, 
taotledes teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamist ja 
innovatsiooni ning järgmiseid erieesmärke:

III osaga „Ühiskonnaprobleemid” 
aidatakse kaasa määruse (EÜ) nr XX/2012
(Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 punktis c 
sätestatud eesmärgi saavutamisele, 
taotledes teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamist ja 
innovatsiooni ning järgides seonduvaid 
sotsiaalmajanduslikke küsimusi ning
järgmiseid erieesmärke:

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elukestva tervise ja heaolu 
parandamine;

a) elukestva tervise ja heaolu parandamine
ning eakate iseseisvuse säilitamise 
lahenduste parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elukestva tervise ja heaolu 
parandamine;

a) elukestva tervise ja heaolu parandamine, 
võttes arvesse puudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ühiskondlikult oluliste 
teadusuuringute jaoks vajaduste ja 
prioriteetide tuvastamine platvormide 
loomise teel dialoogiks 
kodanikuühiskonna ja teadlaste vahel 
ning kodanikuühiskonna kaasamisega 
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ühiskonnaprobleeme käsitlevate 
teadusprogrammide määratlemisse, 
rakendamisse ja hindamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja
pikaajalised tootlikud ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid, 
tugevdades ja täiendades sealjuures 
ressursibaasi;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

b) piisav ohutu toiduga varustamine, 
hoides põllumajanduse kõrget kvaliteeti 
ja muude biotoorainetel põhinevate 
toodetega varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
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nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

Or. pt

Selgitus

Kuna loetletud ühiskondlikud küsimused sisaldavad ohutu toidu piisavat varu, tuleb meeles 
pidada, et selle üks vajalikke eeltingimusi on kvaliteetne põllumajandus.

Muudatusettepanek 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja säästvate
tarneahelate kõrval välja tootlikud ning 
ressursitõhusad esmatootmissüsteemid ja 
edendades nendega seotud ökosüsteemi 
teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 

b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud, 
säästvad ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
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nendega seotud ökosüsteemi teenuseid; nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

c) üleminek ülitõhusale, säästvale, 
ohutule, taastuvenergial põhinevale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile, 
suurema rõhuga taastuvenergiale
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

Or. pt

Selgitus

Rohkema tähelepanu pööramine taastuvenergiale on säästvamale energiasüsteemile 
ülemineku vajalik täiendus ning seega tuleks see lisada erieesmärkidesse.
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Muudatusettepanek 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

c) energiatõhususe lisamine ja üleminek 
usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

Or. ro

Muudatusettepanek 213
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, 
ohutu ja sujuva Euroopa 
transpordisüsteemi saavutamine kodanike, 
majanduse ja ühiskonna hüvanguks;

d) ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, 
ohutu ja sujuva, kõiki liikmesriike 
hõlmava Euroopa transpordisüsteemi 
saavutamine Euroopa kodanike, 
majanduse ja ühiskonna hüvanguks;

Or. ro

Muudatusettepanek 214
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, d) ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, 
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ohutu ja sujuva Euroopa 
transpordisüsteemi saavutamine kodanike, 
majanduse ja ühiskonna hüvanguks;

ohutu, usaldusväärse ja sujuva Euroopa 
transpordisüsteemi saavutamine kodanike, 
majanduse ja ühiskonna hüvanguks;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse, kliimamuutuste 
mõju ökosüsteemi nihkele ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse ning tooraine 
jätkusuutliku kasutuse, haldamise ja varu 
tagamine, et täita maailma rahvastiku 
kasvust tulenevaid vajadusi planeedi 
loodusvarade jätkusuutlikkuse piires;

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

e) ressursitõhusa, ressursihoidliku ja 
kliimamuutustele vastupidava ja sealjuures 
ka õiglase majanduse tagamine, ning 
tooraine jätkusuutliku varu tagamine, et 
täita maailma rahvastiku kasvust 
tulenevaid vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kliimamuutuste hüdroloogilise tsükli, 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
loodusvarade majandamisega seotud 
negatiivsete mõjude probleemidega 
kohanemine;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasava, innovatiivse ja turvalise f) kaasava, innovatiivse ja turvalise 



AM\907982ET.doc 33/132 PE492.816v01-00

ET

Euroopa ühiskonna soodustamine 
enneolematute muutuste ja suurenevate 
üleilmsete sõltuvussuhete kontekstis.

Euroopa ühiskonna soodustamine 
enneolematute muutuste ja üleilmselt 
kasvava vastasmõju kontekstis, kaasa 
arvatud tipptaseme levitamine ja suurenev 
osalus.

Or. en

Selgitus

Osalemises on erinevusi mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka piirkondade vahel ja sees. 
Saavutuste tase teaduse, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika alal võib isegi piirkonniti olla 
väga erinev. Seetõttu tuleks tipptaseme levitamist ja osalemise laiendamist vaadelda kui 
ühiskondlikku küsimust.

Muudatusettepanek 220
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasava, innovatiivse ja turvalise
Euroopa ühiskonna soodustamine 
enneolematute muutuste ja suurenevate 
üleilmsete sõltuvussuhete kontekstis.

f) võrdse, kaasava, innovatiivse ja
analüütilise Euroopa ühiskonna 
soodustamine enneolematute muutuste, 
püsiva soolise ebavõrdsuse ja suurenevate 
üleilmsete sõltuvussuhete kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) teadmiste paljususe kasutuselevõtt 
ühiskonnas ja sotsiaalsele innovatsioonile 
kaasaaitamine kaasavate teadustöö 
käsitlusviiside abil.
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Or. fr

Muudatusettepanek 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) linna- ja maapiirkondade järjepideva 
omavahelise mõju edendamine 
keskkonnasäästlikkuse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) õiglase majanduse nimel sotsiaalse 
juhtimisvõime hoogustamine 
osaluspõhiste ja distsipliinidevaheliste 
teadusuuringute ning sotsiaalse 
innovatsiooni abil

Or. en

Muudatusettepanek 224
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tippkeskuste võrgustiku kujundamine
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Or. en

Muudatusettepanek 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) ühiskonna ja institutsioonide parem 
kohandamine teadustulemuste ja 
innovatsiooniga, demograafiliste ja 
kliimamuutustega ning muude oluliste 
ühiskonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse tulemusnäitajatest, 
mis võivad vastavalt vajadusele hõlmata 
artikleid mõjukates teadusajakirjades, 
teadlaste liikuvust, teadustaristu 
kättesaadavust, võlgade rahastamise ja 
riskikapitali investeeringute kaudu 
mobiliseeritud investeeringuid, VKEsid, 
kes tulevad välja ettevõtte või turu jaoks 
uute uuenduslike toodetega, viiteid 
asjakohasele uurimistegevusele 
poliitikadokumentides ja konkreetset mõju 
poliitikameetmetele.

5. Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse tulemusnäitajatest, 
mis võivad vastavalt vajadusele hõlmata 
artikleid mõjukates teadusajakirjades, 
patentide ja intellektuaalomandi õiguste 
loomist, teadlaste liikuvust, teadustaristu 
kättesaadavust, võlgade rahastamise ja 
riskikapitali investeeringute kaudu 
mobiliseeritud investeeringuid, idufirmade 
ja hargettevõtete loomist, VKEsid, kes 
tulevad välja ettevõtte või turu jaoks uute 
uuenduslike toodetega, viiteid asjakohasele 
uurimistegevusele poliitikadokumentides ja 
konkreetset mõju poliitikameetmetele.

Raamprogrammi Horisont 2020 kõigi 
programmide tulemusnäitajad 
avaldatakse vähemalt kord aastas ja need 
on Euroopa kodanikele pidevalt 
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kättesaadavad avalikul veebisaidil. 
Korrapäraselt avaldatakse 
raamprogrammi Horisont 2020 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste üksikasjalikke võrdlusi ELi 
peamiste konkurentidega maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruse (EÜ) nr XX/2012
(Horisont 2020) artikli 6 lõikele 1 on 
nimetatud eriprogrammi rakendamise 
rahastamispakett 86198 miljonit eurot.

1. Eriprogrammi rakendamise 
rahastamispakett on kooskõlas määruse
(EÜ) nr XX/2012 (Horisont 2020) artikli 6
lõikega 1.

Or. it

Muudatusettepanek 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni halduskulud ei tohi ületada 
6 % määruse (EÜ) nr XX/2012 (Horisont 
2020) artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriprogrammi I, II ja III osale ette nähtud 
summadest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 229
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni halduskulud ei tohi ületada 
6 % määruse (EÜ) nr XX/2012 (Horisont 
2020) artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriprogrammi I, II ja III osale ette nähtud 
summadest.

3. Komisjoni halduskulud ei tohi ületada 
3 % määruse (EÜ) nr XX/2012 (Horisont 
2020) artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriprogrammi I, II ja III osale ette nähtud 
summadest.

Or. it

Selgitus

Haldus- ja juhtimiskulusid tuleb vähendada, et oleks võimalik suunata rohkem ressursse 
raamprogrammi erieesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 230
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 lõike 2 
punktides a, b ja c nimetatud eriprogrammi 
I, II ja III osa rakendamiseks vastu ühised 
või eraldi tööprogrammid, välja arvatud 
erieesmärgi „Euroopa teadusbaasi 
tugevdamine eesliiniuuringutes” meetmete 
rakendamine. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab artikli 2 lõike 2 
punktides a, b ja c nimetatud eriprogrammi 
I, II ja III osa rakendamiseks vastu ühised 
või eraldi tööprogrammid, välja arvatud 
erieesmärgi „Euroopa teadusbaasi 
tugevdamine eesliiniuuringutes” meetmete 
rakendamine. Rakendusaktid võetakse 
vastu 30. juuliks 2013 kooskõlas artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi tuleb hakata rakendama alates 1. jaanuarist 2014 ja aega tuleb jätta ka 
tehnilisteks ettevalmistusteks ning programmide ja muude dokumentide ja vormide 
üleslaadimiseks.
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Muudatusettepanek 231
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlust kohaldatakse inimese
embrüo ja inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamisega seotud 
tegevuste rahastamise heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Oma 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis väljendas Euroopa Parlament tõsist muret selle 
pärast, millist mõju võib avaldada see, kui kaotatakse juriidiline nõue, mille kohaldamine oli 
seitsmendas raamprogrammis ette nähtud selliste projektide rahastamise puhul, millega 
kaasnevad erilised eetilised aspektid ja vastuolud. Kõnealune nõue on lisaks seotud ELi 
põhimõttega austada liikmesriikide kultuurilist mitmekesisust ja eetilisi valikuid, mida tuleb 
asjaomaste rahaliste vahendite jaotamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõnealustes tööprogrammides võetakse 
arvesse teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni olukorda riiklikul, liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil ning asjakohaseid 
arengusuundi poliitikas, majanduses ja 
ühiskonnas. Tööprogrammid sisaldavad 
teavet liikmesriikide teadus- ja 
uuendustegevuse koordineerimise kohta, 
sealhulgas ühise kavandamise algatusi 
sisaldavates valdkondades. Vajaduse korral 
ajakohastatakse tööprogramme.

5. Kõnealustes tööprogrammides võetakse 
arvesse teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni olukorda riiklikul, liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil ning asjakohaseid 
arengusuundi poliitikas, majanduses ja 
ühiskonnas. Tööprogrammid sisaldavad 
teavet liikmesriikide (sealhulgas nende 
piirkondade) teadus- ja uuendustegevuse 
koordineerimise kohta, sealhulgas ühise 
kavandamise algatusi sisaldavates 
valdkondades. Vajaduse korral 
ajakohastatakse tööprogramme.
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Or. en

Muudatusettepanek 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tööprogrammide kehtestamisel 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
tunnustatud ja vajalike teadmistega 
sidusrühmadega akadeemiliste 
ringkondade, tööstuse, lõppkasutajate ja 
kodanikuühiskonna hulgast, tagades 
kõigi asjassepuutuvate sektorite ja 
teadusvaldkondade osalemise kaudu 
mitmekesisuse, eesmärgiga jälgida 
praeguste ja kavandatavate meetmete 
asjakohasust ja piisavust ning pöörata 
tähelepanu kõrvalejäänud teemadele ja 
kattuvatele jõupingutustele. Komisjon 
peaks selle eesmärgi saavutamiseks 
kasutama raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel võimaluse korral 
olemasolevaid vahendeid, näiteks muu 
hulgas Euroopa innovatsioonipartnerlusi, 
Euroopa tehnoloogiaplatvorme ja ühise 
kavandamise algatusi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb Carvalho raporti muudatusettepanekul 18 ning kasutatud on ka 
ideid muudatusettepanekust 25.

Muudatusettepanek 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 
korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta. 
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
esialgset rakendamise ajakava ning ka 
mitut aastat hõlmavat lähenemisviisi ja 
strateegilisi suundi järgnevateks 
rakendusaastateks. Samuti hõlmavad need 
toetuste prioriteete, olulisi 
hindamiskriteeriume ja kaasrahastamise 
maksimummäära. Nimetatud 
tööprogrammid võimaldavad alt üles 
lähenemisviisi, milles käsitletakse 
eesmärke uuenduslikult.

6. Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 
korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta. 
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
meetme tehnoloogia rakendamiseks 
valmisoleku taseme näitajat, esialgset 
rakendamise ajakava ning ka mitut aastat 
hõlmavat lähenemisviisi ja strateegilisi 
suundi järgnevateks rakendusaastateks. 
Samuti hõlmavad need toetuste prioriteete, 
olulisi hindamiskriteeriume ja 
kaasrahastamise maksimummäära. 
Nimetatud tööprogrammid võimaldavad alt 
üles lähenemisviisi, milles käsitletakse 
eesmärke uuenduslikult.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks lisama tööprogrammides nõutavatesse meetmetesse tehnoloogia 
rakendamiseks valmisoleku taseme näitaja. Vastava skaala kehtestas NASA, kuid see on 
maailmas laialdaselt kasutusel paljude riikide valitsuste teadus- ja arendustegevuse 
osakondades.

Muudatusettepanek 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendeid teadusuuringute, 
innovatsiooni ja struktuurifondide 
seostamiseks tuleks rakendada 
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programmide „Teadmiste piirkonnad” ja 
„Arukas spetsialiseerumine” abil ning 
mõlemad vahendid tuleks paigutada 
Euroopa teadusruumi, et luua 
objektiivsed näitajad tipptaseme 
saavutamise astmestiku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammid hõlmavad ka 
tasakaalustatud hulka väikeseid 
(fokusseeritud), keskmise suurusega ja 
suuri (integreerivaid) projekte. Väikesed 
projektid võivad olla tõhusaks VKEde 
osaluse edendamise võimaluseks, kuid 
projektid ei peaks piirduma ainult 
VKEdega.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sisaldavad nimetatud 
tööprogrammid jagu, milles määratakse 
kindlaks määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) artiklis 13 osutatud 
valdkondadevahelised meetmed nii kahe 
või rohkema samaväärse prioriteediga 
erieesmärgi kui ka kahe või rohkema 
prioriteedi vahel. Neid meetmed 

Lisaks sisaldavad nimetatud 
tööprogrammid jagu, milles määratakse 
kindlaks määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) artiklis 13 osutatud 
valdkondadevahelised meetmed nii kahe 
või rohkema samaväärse prioriteediga 
erieesmärgi kui ka kahe või rohkema 
prioriteedi vahel. Neid meetmed 
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rakendatakse integreeritud viisil. rakendatakse integreeritud viisil. Kuna 
sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa 
Liidus kehtivaid põhiõigusi, tuleb seda 
süstemaatiliselt rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artikli 3 lõike 3 punktis f osutatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
eriprogrammi osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammid ning nende 
programmide raames välja kuulutatavad 
konkursikutsed läbivad enne 
väljakuulutamist eelneva eetilise ja 
ühiskondliku mõju hindamise, milles 
võetakse täielikult arvesse teadus- ja 
arendustegevuse kava võimalikku mõju 
ühiskonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon asutab Euroopa 
Teadusnõukogu (ECR), mille kaudu 
rakendatakse I osa „Tipptasemel teadus” 
meetmeid, mis on seotud erieesmärgiga 
„Euroopa teadusbaasi tugevdamine 
eesliiniuuringutel”. Kõnealune Euroopa 

1. Pärast Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga konsulteerimist asutab 
komisjon Euroopa Teadusnõukogu (ECR), 
mille kaudu rakendatakse I osa 
„Tipptasemel teadus” meetmeid, mis on 
seotud erieesmärgiga „Euroopa teadusbaasi 
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Teadusnõukogu on otsusega 2007/134/EÜ 
loodud Euroopa Teadusnõukogu 
õigusjärglane.

tugevdamine eesliiniuuringutel”. 
Kõnealune Euroopa Teadusnõukogu on 
otsusega 2007/134/EÜ loodud Euroopa 
Teadusnõukogu õigusjärglane.

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon asutab Euroopa 
Teadusnõukogu (ECR), mille kaudu 
rakendatakse I osa „Tipptasemel teadus” 
meetmeid, mis on seotud erieesmärgiga 
„Euroopa teadusbaasi tugevdamine 
eesliiniuuringutel”. Kõnealune Euroopa 
Teadusnõukogu on otsusega 2007/134/EÜ 
loodud Euroopa Teadusnõukogu 
õigusjärglane.

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit.

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit. Komisjon võib pärast sõltumatu 
teadusnõukogu, Euroopa Parlamendi ja 
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nõukoguga konsulteerimist Euroopa 
Teadusnõukogu presidendi ametist 
vabastada, kui ta ei täida oma ülesandeid 
Euroopa Liidu parimates huvides.

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit.

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamismenetlusel ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit. Enne selle menetluse 
lõpuleviimist edastab komisjon aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kes 
võivad esitada valitud kandidaadi kohta 
oma arvamuse.

Or. it

Selgitus

Euroopa Teadusnõukogu presidendi nimetamise menetlus peab olema läbipaistvam.

Muudatusettepanek 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 

Presidendi määrab spetsiaalse sõltumatu
otsimiskomisjoni läbiviidud läbipaistva
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värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit.

värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu president on ka 
sõltumatu teadusnõukogu esimees, kes 
tagab selle juhtimise ja suhted spetsiaalse 
rakenduskolleegiumiga ning esindab 
sõltumatut teadusnõukogu teadusmaailmas.

Euroopa Teadusnõukogu president on ka 
sõltumatu teadusnõukogu esimees, kes 
tagab selle juhtimise ja suhted spetsiaalse 
rakenduskolleegiumiga, annab komisjonile 
aru oma tegevusest ning esindab 
sõltumatut teadusnõukogu teadusmaailmas.

Or. it

Muudatusettepanek 245
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Teadusnõukogu tegutseb 
teadusliku tipptaseme, sõltumatuse, 
tõhususe, mõjususe, läbipaistvuse ja 
vastutuse põhimõtete kohaselt. Sellega 
tagatakse otsuse 2006/972/EÜ kohaste 
Euroopa Teadusnõukogu meetmete 
järjepidevus.

4. Euroopa Teadusnõukogu tegutseb 
teadusliku tipptaseme, sõltumatuse, 
tõhususe, mõjususe, läbipaistvuse ja 
vastutuse põhimõtete kohaselt. Euroopa 
Teadusnõukogu tagab, et alateadlikele 
soolistele eelarvamustele reageeritakse 
hindamismenetlustes asjakohaselt. Sellega 
tagatakse otsuse 2006/972/EÜ kohaste 
Euroopa Teadusnõukogu meetmete 
järjepidevus.
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Or. en

Muudatusettepanek 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
esindatus selliselt, et see moodustatakse 
asjakohaste teadmistega tunnustatud 
teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
esindatus selliselt, et see moodustatakse 
asjakohaste teadmistega tunnustatud 
teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.
Sõltumatu teadusnõukogu koosseisu 
moodustamisel võetakse arvesse soolist 
tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
esindatus selliselt, et see moodustatakse 
asjakohaste teadmistega tunnustatud 
teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
ja rahvuste esindatus selliselt, et see 
moodustatakse 30st asjakohaste 
teadmistega tunnustatud teadlastest, 
inseneridest ja teaduritest, kes tegutsevad 
oma isiklikul vastutusel ja on sõltumatud 
kõrvalistest huvidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
esindatus selliselt, et see moodustatakse 
asjakohaste teadmistega tunnustatud
teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

1. Sõltumatu teadusnõukogu puhul 
tagatakse eri teadusuuringute valdkondade 
esindatus selliselt, et see moodustatakse 
asjakohaste teadmistega tunnustatud
teadlaste, inseneride ja teadurite hulgast 
valitud maksimaalselt kuuest liikmest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

Or. it

Muudatusettepanek 249
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Pärast Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga konsulteerimist võib 
sõltumatu teadusnõukogu liikmed ametist 
vabastada kui nad ei täida oma 
ülesandeid Euroopa Liidu parimates 
huvides.

Or. fr

Selgitus

Hea juhtimistava huvides tuleks ette näha sõltumatu teadusnõukogu liikmete ametist 
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vabastamise menetlus, mille käigus Euroopa Parlament ja nõukogu saavad oma arvamuse 
esitada.

Muudatusettepanek 250
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega
konsulteerimist ning aruande esitamist
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kokku lepitud artikli 6 lõikes 3 osutatud 
otsimiskomisjoniga ja hõlmab muu hulgas 
konsulteerimist teadusringkondadega,
Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

Or. it

Muudatusettepanek 251
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon, tagades sugude võrdse 
esindatuse ning pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. ro

Muudatusettepanek 252
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Euroopa Teadusnõukogu koosseisu 
moodustamisel võetakse arvesse 
alaesindatud soo puhul 40% täitmise 
eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) käitumisjuhendi, milles käsitletakse 
muu hulgas huvide konflikti vältimist.

(e) käitumisjuhendi, milles käsitletakse 
muu hulgas huvide konflikti vältimist ning 
ametisaladuse ja kommunikatsiooniga 
seotud eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 254
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab, et spetsiaalne 2. Komisjon tagab, et spetsiaalne 
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rakendusstruktuur järgiks rangelt, tõhusalt 
ja vajaliku paindlikkusega üksnes Euroopa 
Teadusnõukogu eesmärke ja nõudeid.

rakendusstruktuur järgiks rangelt, tõhusalt 
ja vajaliku paindlikkusega üksnes Euroopa 
Teadusnõukogu eesmärke ja soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte 
kindlaksmääramata ajaks alates käesoleva 
otsuse jõustumisest.

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte seitsmeks 
aastaks alates käesoleva otsuse 
jõustumisest.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 256
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Nõukogu võib delegeeritud 
volitused igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud delegeeritud volitused. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad volituste delegeerimise mis tahes 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud delegeeritud 
volitused. Otsus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
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otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. ro

Muudatusettepanek 257
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Nõukogu võib delegeeritud 
volitused igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud delegeeritud volitused. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
delegeeritud volitused igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud delegeeritud volitused. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendil on õigus kontrollida delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist, mitte 
üksnes õigus olla informeeritud.

Muudatusettepanek 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Nõukogu võib delegeeritud 
volitused igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud delegeeritud volitused. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud volitused igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud delegeeritud
volitused. Otsus jõustub järgmisel päeval 
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avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Or. ro

Muudatusettepanek 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5



AM\907982ET.doc 53/132 PE492.816v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist 
nõukogule või kui nõukogu on enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib nõukogu taotluse korral 
ühe kuu võrra pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui nõukogu ja Euroopa Parlament
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist nõukogule või kui nõukogu ja 
Euroopa Parlament on enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. 
Kõnealust ajavahemikku võib nõukogu 
taotluse korral ühe kuu võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist 
nõukogule või kui nõukogu on enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib nõukogu taotluse korral 
ühe kuu võrra pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament või
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja
nõukogule või kui Euroopa Parlament või
nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi  
või nõukogu taotluse korral ühe kuu võrra 
pikendada.

Or. ro

Muudatusettepanek 263
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti kohta esitatud 
vastuväidetest või delegeeritud volituste 
tagasivõtmisest nõukogu poolt.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti kohta esitatud 
vastuväidetest või delegeeritud volituste 
tagasivõtmisest nõukogu poolt.

6. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti
komisjoni vastuvõetud delegeeritud 
õigusakti kohta nõukogu poolt esitatud 
vastuväidetest või delegeeritud volituste 
tagasivõtmisest nõukogu poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Otsus nr 2007/134/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas artikli 6 lõikega 1.
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Muudatusettepanek 266
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eriprogrammile eraldatud 
finantsvahendid võivad hõlmata ka 
kulutusi tehnilisele ja haldusabile, mis on 
vajalik üleminekuks otsustega 
2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 
2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ hõlmatud 
meetmetelt eriprogrammile.

3. Eriprogrammile eraldatud 
finantsvahendid võivad hõlmata ka 
kulutusi tehnilisele ja haldusabile, mis on 
vajalik üleminekuks otsustega 
2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 
2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ hõlmatud 
meetmetelt eriprogrammile, kuid mitte 
rohkem kui 10% ulatuses tehnilisele ja 
haldusabile ette nähtud kogueraldisest.

Or. en

Selgitus

Uue programmi arendamise ja rakendamise abistamiseks tuleb jätta piisavalt vahendeid.

Muudatusettepanek 267
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Käesolev otsus on adresseeritud 
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline, sotsiaalne, 
kultuuriline ja institutsiooniline
innovatsioon. Lisaks ergutatakse 
innovatsiooni teenuste valdkonnas, 
investeerides valdkondadevahelistesse 
pädevustesse ning teenustega seotud 
lahendustel ja mittemateriaalsel sisul 
põhineva võimekuse, teadmiste ja 
väärtuse loomist. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi. Harimisele ja kultuuritegevuse 
kaudu üldsuse kaasamisele pühendunud 
teaduskeskused, muuseumid ja 
ühendused võivad nende prioriteetide 
saavutamisele kaasa aidata, eelkõige 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
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teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline, sotsiaalne,
soopõhine, kultuuriline ja 
institutsiooniline innovatsioon. Lisaks 
ergutatakse innovatsiooni teenuste 
valdkonnas, investeerides 
valdkondadevahelistesse pädevustesse 
ning teenustega seotud lahendustel ja 
mittemateriaalsel sisul põhineva 
võimekuse, teadmiste ja väärtuse loomist.
Ainult holistliku lähenemisviisiga 
innovatsioonile on võimalik otsida 
lahendusi ühiskonnaprobleemidele ning 
luua samal ajal uusi konkurentsivõimelisi 
ettevõtteid ja tööstusi.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon ning toodetud teadmiste 
levitamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
maksimeerimine. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
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ja tööstusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni, teenuste valdkonna 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muud kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemides tuleks järgida 
probleemipõhist lähenemisviisi, mille 
puhul baasteadus, rakendusteadus, 
teadmiste ülekanne ja innovatsioon on 
võrdselt tähtsad ja omavahel seotud 
elemendid. Lisaks tuleks leida 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
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võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas õige tasakaal väiksemate ja 
suuremate projektide vahel, võttes arvesse 
konkreetse sektori struktuuri ning 
tegevuse liiki, tehnoloogiat ja 
teadusmaastikku.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset ja 
soopõhist innovatsiooni, teenuste 
valdkonna innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muud kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. See 
hõlmab ka tegevust, millega toetatakse 
sotsiaalset innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni, teenuste valdkonna 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muud kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemides ja tööstuses 
juhtpositsiooni saavutamise prioriteedi 
puhul tuleks järgida probleemipõhist 
lähenemisviisi, mille puhul baasteadus, 
rakendusteadus, teadmiste ülekanne ja 
innovatsioon on võrdselt tähtsad ja 
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omavahel seotud elemendid. 
Konsensuspõhise ja murrangulisema 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahel õige tasakaalu 
tagamiseks peaks ühiskonnaprobleemide 
ja tööstuses juhtpositsiooni saavutamise 
jaoks ettenähtud eelarvest vähemalt 35% 
puhul järgima avatud konkursikutsetega 
(konkursi teemad ei ole ette kindlaks 
määratud) alt üles lähenemisviisi. Lisaks 
tuleks leida ühiskonnaprobleemide ning 
progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas õige 
tasakaal väiksemate ja suuremate 
projektide vahel, võttes arvesse konkreetse 
sektori struktuuri ning tegevuse liiki, 
tehnoloogiat ja teadusmaastikku.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Juhtimisstruktuuri parendamiseks on 
vajalik näidata, kui suures ulatuses on 
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna 
esindajad kaasatud alt üles lähenemisviisi 
protsessidesse, tööprogrammidesse ja 
otsustusprotsessi. Selle aluseks on 
usaldusväärsed tõendid, analüüsid ja 
ettenägelikkus ning tehtud edusamme 
hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
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lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused, sooline võrdõiguslikkus
või mereteadus ja -tehnoloogia.
Raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärgiks on tegevus, mille puhul liidu 
tasandi sekkumine tekitab lisaväärtust 
rohkem kui sekkumine riikide või 
piirkondlikul tasandil, kuna see 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi saavutamist, vähendab killustatust 
ja tagab tulemuste leviku kogu liidus. See 
tegevus hõlmab peamiselt riikideüleseid, 
konkurentsieelseid koostööprojekte ning 
sellele kuulub valdav osa prioriteetse 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
ülesande ning progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsiooni saavutamise erieesmärgi 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Juhtimisstruktuuri parendamiseks on 
vajalik näidata, kui suures ulatuses on 
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edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

sidusrühmad ja kodanikuühiskonna 
esindajad kaasatud alt üles lähenemisviisi 
protsessidesse, tööprogrammidesse ja 
otsustusprotsessi. Selle aluseks on 
usaldusväärsed tõendid, analüüsid ja 
ettenägelikkus ning tehtud edusamme 
hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia. Raamprogrammi Horisont 
2020 eesmärgiks on tegevus, mille puhul 
liidu tasandi sekkumine tekitab 
lisaväärtust rohkem kui sekkumine riikide 
või piirkondlikul tasandil, kuna see 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi saavutamist, vähendab killustatust 
ja tagab tulemuste leviku kogu liidus. 
Vajalik on riiklike ja piirkondlike arukat 
spetsialiseerumist võimaldavate 
innovatsioonistrateegiate tõhus 
kasutamine. See tegevus hõlmab 
peamiselt riikideüleseid, 
konkurentsieelseid koostööprojekte ning 
sellele kuulub valdav osa prioriteetse 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
ülesande ning progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsiooni saavutamise erieesmärgi 
kogueelarvest.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 25, PE489.688v01-00)

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise strateegiatel on Euroopa teadusruumi rakendamisel oluline roll, 
sest need hõlbustavad sidusrühmade ühendamist, kasutades nn kolme osaleja (triple helix) või 
muud sarnast lähenemisviisi. Aruka spetsialiseerumise strateegiatel on seega keskne roll 
strateegia „Euroopa 2020” ja juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide saavutamisel. 
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Muudatusettepanek 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Juhtimisstruktuuri parendamiseks on 
vajalik näidata, kui suures ulatuses on 
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna 
esindajad kaasatud alt üles lähenemisviisi 
protsessidesse ja tööprogrammidesse.
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia. Raamprogrammi Horisont 
2020 eesmärgiks on tegevus, mille puhul 
liidu tasandi sekkumine tekitab 
lisaväärtust rohkem kui sekkumine riikide 
või piirkondlikul tasandil, kuna see 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi saavutamist, vähendab killustatust 
ja tagab tulemuste leviku kogu liidus. See 
tegevus hõlmab peamiselt riikideüleseid, 
konkurentsieelseid koostööprojekte ning 
sellele kuulub valdav osa prioriteetse 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
ülesande ning progressi võimaldava ja 
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tööstustehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsiooni saavutamise erieesmärgi 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia. Tähelepanu tuleb pöörata 
hariduse, teaduse ja ühiskonna vahelistele 
suhetele, et soodustada teadus- ja 
tehnoloogilisi kutsealasid ning edendada 
tipptaset. Uut põlvkonda tuleb kaasata 
noortele suunatud mõttekodade, 
arutelude, teaduslike ja tehniliste erialade 
propageerimise, loovust edendavate 
konkursside ja innovatiivsete 
õpetusmeetodite abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire.
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades läbipaistvaid ja 
osaluspõhiseid valitsemisviise, mis 
joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire.
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
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nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Ühiskonnaprobleemide distsipliinideülene 
ja -vaheline olemus nõuab, et komisjon 
konsulteeriks asjaomaste tunnustatud ja 
vajalike teadmistega sidusrühmadega 
akadeemiliste ringkondade, tööstuse, 
lõppkasutajate ja kodanikuühiskonna 
hulgast, tagades kõigi asjassepuutuvate 
sektorite ja teadusvaldkondade osalemise 
kaudu mitmekesisuse, eesmärgiga jälgida 
praeguste ja kavandatavate meetmete 
asjakohasust ja piisavust ning pöörata 
tähelepanu eiratud teemadele ja 
kattuvatele jõupingutustele. Komisjon 
peaks selle eesmärgi saavutamiseks 
kasutama raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel võimaluse korral 
olemasolevaid vahendeid, näiteks muu 
hulgas Euroopa innovatsioonipartnerlusi, 
Euroopa tehnoloogiaplatvorme ja ühise 
kavandamise algatusi.

Or. en

Selgitus

Põhineb Carvalho raporti muudatusettepanekul nr 25.

Muudatusettepanek 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul. Energeetika valdkonnas 
tuleks täielikult ära kasutada SET-kava 
juhtrühma, et koordineerida ühissätete 
määruse kasutamist heitkogustega 
kauplemise süsteemi kolmanda etapi 
oksjonitulude, NER300-skeemi ning 
raamprogrammist Horisont 2020 ja 
riiklikest vahenditest rahastatavate 
projektide kasutamisega, pidades silmas 
nende kasutamist mahukate 
näidisprojektide rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Energiaprojektide jaoks on olemas erinevaid, potentsiaalselt mahukaid rahastusallikaid, kuid 
puudub töökord nende koordineerimiseks ning kasvõi selliste inimeste koondamiseks, kes 
võiksid neid koordineerida. Oleks asjakohane, kui SET-kava juhtrühm, kellel on ülevaade 
riiklikest ja Euroopa tehnoloogiapoliitikatest, võtaks selle ülesande enda peale.

Muudatusettepanek 283
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
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aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul. Ka eksperdirühmade 
koostamisel tuleb seada eesmärgiks 
alaesindatud soo vähemalt 40 %-line 
esindatus.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. See hõlmab sõltumatute 
ekspertide rühmasid, mis pannakse kokku 
spetsiaalselt nõustamiseks raamprogrammi 
Horisont 2020 rakendamisel või selle 
erieesmärkide saavutamisel. Neil 
eksperdirühmadel peavad olema 
asjakohased ekspertteadmised ja teadmised 
asjaomastes valdkondades ning 
mitmekesine professionaalne taust, muu 
hulgas ka tööstuses ja kodanikuühiskonna 
tegevuses osalemise kujul. Komisjon tagab 
kõigi asjaomaste teadusharude ja 
asjaomaste sidusrühmade tasakaalustatud 
osalemise.

Or. de
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Muudatusettepanek 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul, ning nende koostamisel 
tuleks arvestada geograafilist ja soolist 
tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
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peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul, ja neid iseloomustab 
kõigi liikmesriikide tasakaalustatud 
osalemine.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiga suurendada raamprogrammi 
Horisont 2020, progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia distsipliinideülese 
ja -vahelise olemuse ja ühiskondlike 
probleemide nähtavust, on vaja luua 
spetsiaalsed nõuandekogud. 
Nõuandekogud hõlmavad asjaomaseid 
tunnustatud ja vajalike teadmistega 
sidusrühmi akadeemiliste 
teadusringkondade, tööstuse, 
lõppkasutajate ja kodanikuühiskonna 
hulgast, mis avatud ja läbipaistva 
valikuprotsessi abil tagavad kõigi 
asjassepuutuvate sektorite ja 
teadusvaldkondade mitmekesisuse. 
Nõuandekogud annavad oma panuse ja 
nõustavad komisjoni asjaomaste progressi 
võimaldavate ja tööstuslike tehnoloogiate 
ning ühiskonnaprobleemide alase 
keskpika kuni pika perioodi üldstrateegia, 
komisjoni tööprogrammide loomise ning 
konkursside valdkondade ja kriteeriumide 
alal, kasutades asjaomaste struktuuride, 
nagu Euroopa tehnoloogiaplatvormide, 
Euroopa teadusorganisatsioonide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
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innovatsioonipartnerluse sisendit.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 25, PE489.688v01-00)

Selgitus

Nõuandekogud võivad parandada raamprogrammi Horisont 2020 nähtavust ning juba 
olemas olevate vahendite vahelist koordineerimist, saavutamaks eri sidusrühmade (teadus, 
tööstus, poliitika, kodanikuühiskond, lõppkasutajad jt) tasakaalustatud kõrgetasemelist 
esindatust.

Muudatusettepanek 288
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
rakenduskavasid. Olenevalt vajadusest 
toetatakse prioriteetide seadmist ja 
rakendamist ka raamprogrammi Horisont 
2020 raames toetust saavate avaliku sektori 
siseste ning avaliku ja erasektori 
partnerlussuhete kaudu kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 sätetega.
Prioriteetide seadmise ühe nurgakivi 
moodustab ka korrapärane suhtlemine 
lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kasutades asjakohaseid metoodikaid, nagu 
konsensuskonverentsid, osalev 
tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
rakenduskavasid, eeldusel et nende 
koostamisel on konsulteeritud paljude 
erinevate ekspertide ja sidusrühmadega.
Olenevalt vajadusest toetatakse 
prioriteetide seadmist ja rakendamist ka 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
toetust saavate avaliku sektori siseste ning 
avaliku ja erasektori partnerlussuhete 
kaudu kooskõlas raamprogrammi Horisont 
2020 sätetega. Prioriteetide seadmise ühe 
nurgakivi moodustab ka korrapärane 
suhtlemine lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kasutades asjakohaseid metoodikaid, nagu 
konsensuskonverentsid, osalev 
tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Or. en
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Muudatusettepanek 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
rakenduskavasid. Olenevalt vajadusest 
toetatakse prioriteetide seadmist ja 
rakendamist ka raamprogrammi Horisont 
2020 raames toetust saavate avaliku sektori 
siseste ning avaliku ja erasektori 
partnerlussuhete kaudu kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 sätetega.
Prioriteetide seadmise ühe nurgakivi 
moodustab ka korrapärane suhtlemine 
lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kasutades asjakohaseid metoodikaid, nagu 
konsensuskonverentsid, osalev 
tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
rakenduskavasid. Olenevalt vajadusest 
toetatakse prioriteetide seadmist ja 
rakendamist ka raamprogrammi Horisont 
2020 raames toetust saavate avaliku sektori 
siseste ning avaliku ja erasektori 
partnerlussuhete kaudu kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 sätetega.
Prioriteetide seadmise ühe nurgakivi 
moodustab ka korrapärane suhtlemine 
lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega
ning riiklike ja piirkondlike 
ametiasutustega, kasutades asjakohaseid 
metoodikaid, nagu konsensuskonverentsid, 
osalev tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
kodanike osalemine teadusprogrammide 
määratlemises, rakendamises ja 
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hindamises on ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks hädavajalik ning seda 
toetatakse kogu raamprogrammi Horisont 
2020 ulatuses, sh iga-aastaste 
tööprogrammide koostamisel. Iga 
ühiskonnaprobleemi raames luuakse 
platvorm dialoogiks kodanikuühiskonna, 
kodanike ja teadlaste vahel, et arutada 
teadusuuringute prioriteete konkreetsetes 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna raamprogrammi Horisont 2020 
kestus on seitse aastat, võib majanduslik, 
ühiskondlik ja poliitiline kontekst, milles 
see toimib, programmi elluviimise käigus 
oluliselt muutuda. Horisont 2020 peab 
olema suuteline nende muutustega 
kohanema. Seepärast on iga erieesmärgi 
puhul võimalik toetada tegevust, mis 
ulatub kaugemale allpool esitatud 
kirjeldustest, kui see on nõuetekohaselt 
põhjendatud, et käsitleda tähtsamaid 
arengusuundi, poliitilisi vajadusi ja 
ettenägematuid sündmusi.

Kuna raamprogrammi Horisont 2020 
kestus on seitse aastat, võib majanduslik, 
ühiskondlik ja poliitiline kontekst, milles 
see toimib, programmi elluviimise käigus 
oluliselt muutuda. Horisont 2020 peab 
olema suuteline nende muutustega 
kohanema. Samuti peab ta olema 
suuteline kohanema sellega, et kõik 
liikmesriigid ja nende piirkonnad ei suuda 
laiendada osaluspõhja. Seepärast on iga 
erieesmärgi puhul võimalik toetada 
tegevust, mis ulatub kaugemale allpool 
esitatud kirjeldustest, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud, et käsitleda 
tähtsamaid arengusuundi, poliitilisi 
vajadusi ja ettenägematuid sündmusi.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse täies ulatuses 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
üldeesmärkidega. Sinna juurde kuulub suur 
hulk võimalusi selliste teadusuuringute 
toetamiseks Euroopa Teadusnõukogu, 
Marie Curie nimeliste meetmete või 
teadustaristu erieesmärgi kaudu.

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse täies ulatuses 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
üldeesmärkidega. Need integreeritakse 
tööprogrammidesse oma esindatuse 
kaudu programmikomiteedes ning 
projektide ja programmide hindamise eest 
vastutavates eksperdirühmades ning 
sotsiaalteadustele suunatud 
projektikonkursside arendamise kaudu. 
Sinna juurde kuulub suur hulk võimalusi 
selliste teadusuuringute toetamiseks 
Euroopa Teadusnõukogu, Marie Curie 
nimeliste meetmete või teadustaristu 
erieesmärgi kaudu ning nende 
integreerimiseks projektikonkurssidesse, 
mis on seotud samba 
„Ühiskonnaprobleemid” erimeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse täies ulatuses 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
üldeesmärkidega. Sinna juurde kuulub suur 
hulk võimalusi selliste teadusuuringute 
toetamiseks Euroopa Teadusnõukogu, 
Marie Curie nimeliste meetmete või 
teadustaristu erieesmärgi kaudu.

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse horisontaalselt täies 
ulatuses raamprogrammi Horisont 2020 
kõikide üldeesmärkidega. Sinna juurde 
kuulub suur hulk võimalusi ja vahendeid
selliste teadusuuringute toetamiseks 
Euroopa Teadusnõukogu, Marie Curie 
nimeliste meetmete või teadustaristu 
erieesmärgi kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse täies ulatuses 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
üldeesmärkidega. Sinna juurde kuulub suur 
hulk võimalusi selliste teadusuuringute 
toetamiseks Euroopa Teadusnõukogu, 
Marie Curie nimeliste meetmete või
teadustaristu erieesmärgi kaudu.

Teadusuuringud sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
integreeritakse täies ulatuses 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
üldeesmärkidega. Sinna juurde kuulub suur 
hulk võimalusi selliste teadusuuringute 
toetamiseks Euroopa Teadusnõukogu, 
Marie Curie nimeliste meetmete ja 
teadustaristu erieesmärgi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
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elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku,
jätkusuutliku ja õiglase majanduse 
saavutamise valdkonnas. Iga probleemi 
osas käivitatakse osalusuuringute 
projektide konkurss, mis võimaldab 
ülikoolidel, uurimisinstituutidel, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidel 
(sh VVOdel), riigiasutustel ja ettevõtetel 
(eriti VKEdel) ühiste eesmärkide nimel 
töötades ja oma võimekusi omavahel 
jagades viia läbi vastastikust 
õppimistegevust ja teadustööd, 
eesmärgiga saavutada tulemusi, mis on 
kohandatud eri liiki partnerite 
vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi maa-, mägi-, 
saare- ja eristatud piirkondadele, Euroopa 
kultuuripärandi ja -rikkuse uurimist ja 
säilitamist, teadlikumate tarbijavalikute 
edendamist; kaasava digitaal-ökosüsteemi 
loomist, mis põhineb teabel ja teadmistel,
kindlat otsuste tegemist energiapoliitika 
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kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas. Sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste pakutav 
asjatundlikkus aitab lahendada ka kõigi 
probleemide sooliseid aspekte.

Or. en



PE492.816v01-00 80/132 AM\907982ET.doc

ET

Muudatusettepanek 298
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku,
jätkusuutliku ja õiglase majanduse 
saavutamise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
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nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa
elektri- ja gaasivõrgu tagamist; 
tõendipõhise transpordipoliitika toetamist; 
toetust kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise strateegiatele, 
algatusi ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 
positsioon ülemaailmse toimijana.

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 
positsioon ülemaailmse toimijana.
Sotsiaal- ja humanitaarteadused peaksid 
sisalduma raamprogrammis Horisont 
2020 iseseisva väljakutsena, millel oleks 
vähemalt niisama mõistlik eelarve kui 
eelmises raamprogrammis.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 
positsioon ülemaailmse toimijana.

Lisaks toetab erieesmärk saavutada 
võrdõiguslik, kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 
positsioon ülemaailmse toimijana.
Meetmed keskkonnasõbraliku ja 
jätkusuutliku majanduse loomiseks ning 
meetmed sooteadliku ja soolist 
võrdõiguslikkust toetava majanduse 
loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, poliitiline kaasatus ja 
demokraatlik osalus, massimeedia roll ja 
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positsioon ülemaailmse toimijana. avaliku sfääri kujundamine, sotsiaalne 
innovatsioon, innovatsioon avalikus 
sektoris või Euroopa positsioon 
ülemaailmse toimijana.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed muutused Euroopa 
ühiskondades, sotsiaalne innovatsioon, 
innovatsioon avalikus sektoris või Euroopa 
positsioon ülemaailmse toimijana.

Lisaks toetab erieesmärk saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond sotsiaal-
ja humanitaarteaduste valdkonnas 
teadusuuringuid, mis käsitlevad 
horisontaalseid probleeme, nagu aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu loomine, 
sotsiaalsed ja kultuurilised muutused 
Euroopa ühiskondades, sotsiaalne 
innovatsioon, innovatsioon avalikus 
sektoris või Euroopa positsioon 
ülemaailmse toimijana.

Or. it

Muudatusettepanek 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)

1.3. Tööstus ning väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd)

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammiga Horisont 2020, millel 
on potentsiaal muuta Euroopa tõeliselt 
konkurentsivõimeliseks, edendatakse 
eraettevõtete laiemat osalemist kõigis 
programmi osades, eelkõige II osas 
(„Juhtpositsioon tööstuses”) ja III osas 
(„Ühiskonnaprobleemid”). Koostöö 
akadeemiliste ringkondade ja 
tööstussektori vahel on innovatsiooni 
liikumapanev jõud ning seda tuleb 
tugevdada, et täielikult ära kasutada alus-
ja rakendusuuringute ning arendus- ja 
tutvustamistegevuse vastastikust 
koostoimet.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 a (uus) luuakse erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 
III osa „Ühiskonnaprobleemid” raames 
„Innovatsiooni kiirtee” vahendi abil 
võimalus innovatiivsete ideede 
turuletoomisele keskenduvatel projektidel 
kasutada selleks nö kiirteed. 
Innovatsiooni kiirtee vahend on avatud 
igat liiki osalejatele ning see peaks olema 
atraktiivne paljudele tööstussektori 
osalejatele, kelle jaoks innovatiivse idee 
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kaubanduslikuks eduks muutmisel on 
võtmeküsimuseks aeg.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Horisont 2020 innustab ja toetab VKEde 
osalemist integreeritud viisil kõikide 
erieesmärkide saavutamisel.

Horisont 2020 innustab ja toetab VKEde 
osalemist integreeritud viisil kõikide 
erieesmärkide saavutamisel, eelkõige 
projektide turulähedasematel etappidel.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Horisont 2020 innustab ja toetab VKEde 
osalemist integreeritud viisil kõikide 
erieesmärkide saavutamisel.

Horisont 2020 innustab ja toetab 
mikroettevõtete ja VKEde osalemist 
integreeritud viisil kõikide erieesmärkide 
saavutamisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 309
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. VKEdele 
ettenähtud vahend suunatakse ülimalt 
uuenduslikele VKEdele, kelle puhul võib 
märgata tugevat soovi areneda, kasvada 
ja rahvusvaheliseks muutuda, olenemata 
sellest, kas nad on kõrgtehnoloogilised ja 
teadusuuringutest lähtuvad või 
teadusuuringuid mitte-läbiviivad 
ettevõtted. Selle integreeritud 
lähenemisviisi tulemusel peaks VKEdele
minema vähemalt 15 % erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 
ette nähtud eelarvest kokku, millele lisaks 
osalevad VKEd ka teistes, otseselt 
VKEdele mittesuunatud projektides.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 antakse VKEdele spetsiaalselt 
mõeldud abi mis tahes liiki 
innovatsiooniks VKEdes, kasutades 
selleks programmide ja vahendite 
kogumit, nagu see on sätestatud
erieesmärgis „Innovatsioon VKEdes”. 
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„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

Eelkõige kohaldatakse spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahendit erieesmärgi 
puhul saavutada juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul, ning selle 
eelarve moodustab vähemalt 10 % 
Horisont 2020 kogueelarvest. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele vähemalt 20 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 % 
kõigi nende eelarvetest kokku.

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul.
Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud
eelarvetest kokku kasutatakse VKEde 
vahendi jaoks vähemalt 20 %.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 % 
kõigi nende eelarvetest kokku.

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. VKEde 
rahastamisvahendit, mis on suunatud igat 
liiki innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, 
rakendatakse sidusalt ja seda juhitakse 
ühtselt. Selle integreeritud lähenemisviisi 
tulemusel pühendatakse VKEdele 
ligikaudu 15 % kõigi nende eelarvetest 
kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 % 
kõigi nende eelarvetest kokku.

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ja/või väikestele ja 
keskmise suurusega projektidele ligikaudu 
15 % kõigi nende eelarvetest kokku.

Or. en
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Muudatusettepanek 314
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 30 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

Or. it

Selgitus

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas” 
täitmiseks on strateegiliselt tähtis soodustada VKEde osalemist raamprogrammis palju 
suuremal määral kui komisjoni ettepanekus ette nähtud.

Muudatusettepanek 315
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse ka VKEde 
piisava osaluse ja esindatuse tagamiseks 
Euroopa teadusruumide ning eriti avaliku 
ja erasektori partnerluste 
juhtimisstruktuurides.

Or. en
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Muudatusettepanek 316
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendiga tagatakse üksikutele 
abisaajatele laenud teadustegevusse ja 
innovatsiooni investeerimiseks; tagatised 
rahalise abi saajatele, kes annavad 
omakorda laenusid abisaajatele; laenude ja 
tagatiste kombinatsioone ning tagatisi või 
vastutagatisi riiklike ja piirkondlike 
laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahend 
sisaldab VKEde komponenti, mille kaudu 
võimaldatakse esmajoones teadusuuringute 
ja innovatsiooniga tegelevatele VKEdele 
laenusummasid, millega täiendatakse 
VKEde rahastamist ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi 
laenutagamisvahendi kaudu.

Võlavahendiga tagatakse üksikutele 
abisaajatele laenud teadustegevusse ja 
innovatsiooni investeerimiseks; tagatised 
rahalise abi saajatele, kes annavad 
omakorda laenusid abisaajatele; laenude ja 
tagatiste kombinatsioone ning tagatisi või 
vastutagatisi riiklike ja piirkondlike 
laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahend 
sisaldab VKEde komponenti, mille kaudu 
võimaldatakse esmajoones teadusuuringute 
ja innovatsiooniga tegelevatele VKEdele 
laenusummasid, millega täiendatakse 
VKEde rahastamist ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi 
laenutagamisvahendi kaudu. Erilist 
tähelepanu pööratakse taotlustele, mille 
on esitanud vähemarenenud piirkondades 
asuvad VKEd jt asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendiga tagatakse üksikutele 
abisaajatele laenud teadustegevusse ja 
innovatsiooni investeerimiseks; tagatised 
rahalise abi saajatele, kes annavad 
omakorda laenusid abisaajatele; laenude ja 
tagatiste kombinatsioone ning tagatisi või 
vastutagatisi riiklike ja piirkondlike 

Võlavahendiga tagatakse üksikutele 
abisaajatele laenud teadustegevusse ja 
innovatsiooni investeerimiseks; tagatised 
rahalise abi saajatele, kes annavad 
omakorda laenusid abisaajatele; laenude ja 
tagatiste kombinatsioone ning tagatisi või 
vastutagatisi riiklike, piirkondlike ja 
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laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahend 
sisaldab VKEde komponenti, mille kaudu 
võimaldatakse esmajoones teadusuuringute 
ja innovatsiooniga tegelevatele VKEdele 
laenusummasid, millega täiendatakse 
VKEde rahastamist ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi 
laenutagamisvahendi kaudu.

kohalike laenurahastamiskavade jaoks.
Võlavahend sisaldab VKEde komponenti, 
mille kaudu võimaldatakse esmajoones 
teadusuuringute ja innovatsiooniga 
tegelevatele VKEdele laenusummasid, 
millega täiendatakse VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Or. ro

Muudatusettepanek 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahendi kaudu antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele (käivituskomponent).
Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, 
sh fondifondid.

Omakapitalivahendi kaudu antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele (käivituskomponent) ning 
teadmiste ja tehnoloogia siirde 
protsessidele etappidel, mis eelnevad 
tööstuse poolt kasutuselevõtu faasile 
(kontseptsiooni tõestamise komponent).
Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, 
sh fondifondid.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahendi kaudu antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele (käivituskomponent). 
Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, 
sh fondifondid.

Omakapitalivahendi kaudu antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele (käivituskomponent). Erilist 
tähelepanu pööratakse vähemarenenud 
piirkondades asuvatele ettevõtetele.
Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, 
sh fondifondid.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahendi kaudu antakse 
riskikapitali ja/või mezzanine-kapitali 
individuaalsetele varajases arengujärgus 
ettevõtetele (käivituskomponent). 
Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist, 
sh fondifondid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

(Keeleline parandus, mis puudutab ainult itaaliakeelset versiooni.)

Selgitus

Itaaliakeelses versioonis oli ingliskeelne termin „equity” jäetud tõlkimata.
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Muudatusettepanek 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need vahendid mängivad põhirolli 
erieesmärgi „Riskikapitali kättesaadavus” 
puhul, kuid vajaduse korral võib neid 
kasutada kõikide raamprogrammi Horisont 
2020 erieesmärkide jaoks.

Need vahendid mängivad põhirolli 
erieesmärgi „Riskikapitali kättesaadavus” 
puhul, kuid vajaduse korral võib neid 
kasutada kõikide raamprogrammi Horisont 
2020 erieesmärkide jaoks.

Tehakse kõik jõupingutused, et tagada 
kõigi liikmesriikide ettevõtete ja/või 
organisatsioonide võimalikult laialdane 
osalemine programmis ning et 
märkimisväärselt hõlbustada juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
rahastamisvahendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene koos vahenditega 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi juurde kuuluvatest omakapitali-
ja võlavahenditest.

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
rahastamisvahendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene koos vahenditega 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi juurde kuuluvatest omakapitali-
ja võlavahenditest. Vähemalt kolmandik 
programmi Horisont 2020 
finantsinstrumentide eelarvest eraldatakse 
VKEdele.

Or. en
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Muudatusettepanek 323
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
rahastamisvahendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene koos vahenditega 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi juurde kuuluvatest omakapitali-
ja võlavahenditest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

(Keeleline parandus, mis puudutab ainult itaaliakeelset versiooni.)

Selgitus

Itaaliakeelses versioonis oli ingliskeelne termin „equity” jäetud tõlkimata.

Muudatusettepanek 324
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada ning 
ergutada sotsiaalset arengut ja 
majanduskasvu. Seepärast kuulub 
raamprogrammi Horisont 2020 kõikide 
erieesmärkide juurde ka sihtotstarbeline 
toetus meetmetele levitamise (kaasa 
arvatud avatud juurdepääsu andmine 
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pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

uurimistulemustele), teabevahetuse ja 
dialoogi valdkonnas, kus pannakse tugevat 
rõhku tulemusi käsitleva teabe 
edastamisele lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid ning 
tsentraliseeritud digitaalandmekogusid ja 
-raamatukogusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Vaba avatud juurdepääs 
raamprogrammist Horisont 2020 
tervikuna või osaliselt rahastatud 
teaduspublikatsioonidele muudetakse 
kohustuslikuks. Edendatakse avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele, mis 
on koostatud või kogutud raamprogrammi 
Horisont 2020 rahastatud 
teadusuuringute raames ja mis seostuvad 
vastavate publikatsioonidega, eesmärgiga 
tugevdada teadusalast koostööd ning 
võimaldada teaduslike meetodite ja 
tulemuste kinnitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
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tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Lihtsustamaks juurdepääsu 
teabele ja töötamaks välja vahendit, mis 
rahuldaks teadusringkondade kogu 
teabevajadust, ning võttes arvesse 
vajadust läbipaistvuse järele, tuleks 
ühenduse teadus- ja arendustegevuse 
teabeteenistus (CORDIS) digitaalse 
instrumendina selgemal ja paindlikumal 
viisil läbi vaadata ja reformida.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
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Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine 
uurimistulemustele), teabevahetuse ja 
dialoogi valdkonnas, kus pannakse tugevat 
rõhku tulemusi käsitleva teabe 
edastamisele lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid.
Raamprogrammi Horisont 2020 kontekstis 
võetavate teabevahetusmeetmete eesmärk 
on samuti avalikkuse teadlikkuse 
suurendamine teadustegevuse ja 
innovatsiooni kohta nii väljaannete, 
sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise, teabevahetuse ja dialoogi 
valdkonnas, kus pannakse tugevat rõhku 
tulemusi käsitleva teabe edastamisele 
lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Seejuures on 
eesmärgiks sootundlik teavitamine. 
Selleks saab raamprogrammi Horisont 
2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Edendatakse vaba avatud 
juurdepääsu raamprogrammist Horisont 
2020 rahastatud teadustöö 
publikatsioonidele ning väljatöötatud või 
kogutud andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
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teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Vaba ja avatud juurdepääsu 
tagamine programmi Horisont 2020 
rahastatavatest teadusuuringutest 
tulenevatele publikatsioonidele on 
kohustuslik. Edendatakse vaba ja avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele, mis 
on koostatud või kogutud programmi 
Horisont 2020 rahastatud 
teadusuuringute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise, teabevahetuse ja dialoogi 
valdkonnas, kus pannakse tugevat rõhku 
tulemusi käsitleva teabe edastamisele 
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pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid. 
Raamprogrammi Horisont 2020 kontekstis 
võetavate teabevahetusmeetmete eesmärk 
on samuti avalikkuse teadlikkuse 
suurendamine teadustegevuse ja 
innovatsiooni kohta nii väljaannete, 
sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Edendatakse jätkusuutlikku ja 
avatud juurdepääsu raamprogrammi 
Horisont 2020 rahastatud 
teadusuuringutest tulenevatele 
publikatsioonidele ning võimalusel 
loetakse avaldamiskulud toetuskõlblikeks 
kuludeks.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
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poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Teabevahetus toimub Euroopa 
Liidu nimel ning selle eesmärk on 
suurendada Euroopa Teadusnõukogu 
nähtavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
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teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Selle abil püütakse ka suurendada 
ja esile tõsta naissoost teadustöötajate ja 
innovaatorite osatähtsust.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele ja 
-andmetele), teabevahetuse ja dialoogi 
valdkonnas, kus pannakse tugevat rõhku 
tulemusi käsitleva teabe edastamisele 
lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid.
Raamprogrammi Horisont 2020 kontekstis 
võetavate teabevahetusmeetmete eesmärk 
on samuti avalikkuse teadlikkuse 
suurendamine teadustegevuse ja 
innovatsiooni kohta nii väljaannete, 
sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
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kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu teadus- ja innovatsioonitegevus 
põhineb teadlaste, uurimisasutuste, 
ettevõtjate ja kodanike suutlikkusel 
pääseda juurde teaduslikule teabele ning 
seda jagada ja kasutada. Teadmiste 
liikumise ja kasutamise suurendamiseks 
peaks selliste teaduspublikatsioonide 
puhul, mida rahastatakse programmi 
Horisont 2020 avalikest vahenditest, 
saama üldnormiks seitsmendas 
raamprogrammis juba käsitletud vaba ja 
avatud internetipõhine juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele. Lisaks tuleks 
raamprogrammiga Horisont 2020 luua 
tava võimaldada avatud juurdepääsu 
sellistele teaduslikele andmetele, mis on 
koostatud või kogutud avalikest 
vahenditest rahastatud teadusuuringute 
raames, eesmärgiga muuta 2020. aastaks 
avatud juurdepääs niisugustele andmetele 
üldreegliks.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe levitamisele ja kasutamisele 
kehtestatakse täiendavad tingimused, kui 
teadustöö tulemused seonduvad 
tehnoloogiatega, mis võimaldavad 
potentsiaalselt lahendada suured 
ühiskondlikud probleemid, näiteks seoses 
uudse meditsiinitehnoloogia 
väljatöötamisega (ravim, diagnostika või 
vaktsiin) või kliimamuutuste vastu 
võitlemise tehnoloogiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I Lisa – punkt 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelises koostöös raamprogrammi 
Horisont 2020 raames keskendutakse 
koostööle kolme suurema riikide 
rühmaga: 

Rahvusvahelises koostöös raamprogrammi 
Horisont 2020 raames keskendutakse 
koostööle tööstusriikide ja kiiresti areneva 
majandusega riikidega, kandidaat- ja 
naaberriikidega ning arengumaadega.

Or. fr

Selgitus

Sama nimekiri riikide kategooriatest, kellele tuleb keskenduda, on esitatud ka teadusuuringute 
seitsmendas raamprogrammis, kuid see on teises järjekorras. Kiiresti areneva majandusega 
riigid olid varem nimekirjas teisel kohal, ent nüüd on nad esimesed. Arvestades, et kaks lõiku 
kaugemal ei esitata nendega seoses mitte ühtegi strateegilist lähenemisviisi (ja komisjoni 
koostööalane teatis avaldatakse eeldatavasti alles sügisel), oleks nende rühmade tähtsuse 
järjekorda seadmine ennatlik.

Muudatusettepanek 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu otsus
I Lisa – punkt 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelises koostöös raamprogrammi 
Horisont 2020 raames keskendutakse 
koostööle kolme suurema riikide rühmaga:

Rahvusvahelises koostöös raamprogrammi 
Horisont 2020 raames keskendutakse 
koostööle kolme suurema riikide rühmaga, 
milleks on tööstusriigid ja kiiresti areneva 
majandusega riigid, kandidaat- ja 
naaberriigid ning arengumaad.

Or. fr

Selgitus

Sama nimekiri riikide kategooriatest, kellele tuleb keskenduda, on esitatud ka teadusuuringute 
seitsmendas raamprogrammis, kuid see on teises järjekorras. Kiiresti areneva majandusega 
riigid olid varem nimekirjas teisel kohal, ent nüüd on nad esimesed. Arvestades, et kaks lõiku 
kaugemal ei esitata nendega seoses mitte ühtegi strateegilist lähenemisviisi (ja komisjoni 
koostööalane teatis avaldatakse eeldatavasti alles sügisel), oleks nende rühmade tähtsuse 
järjekorda seadmine ennatlik.

Muudatusettepanek 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tööstusriigid ja tärkava majandusega 
riigid;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 337
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 2 – alapunkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tööstusriigid ja tärkava majandusega 
riigid;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Alapunkti tekst on viidud üle tekstilõigu sisse. Arvestades, et kaks lõiku kaugemal ei esitata 
nende riikidega seoses mitte ühtegi strateegilist lähenemisviisi (ja komisjoni koostööalane 
teatis avaldatakse eeldatavasti alles sügisel), oleks nende rühmade tähtsuse järjekorda 
seadmine ennatlik.

Muudatusettepanek 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) laienemisprotsessis osalevad riigid ja 
naaberriigid; ning

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 339
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) laienemisprotsessis osalevad riigid ja 
naaberriigid; ning

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Alapunkti tekst on viidud üle tekstilõigu sisse. Arvestades, et kaks lõiku kaugemal ei esitata 
nende riikidega seoses mitte ühtegi strateegilist lähenemisviisi (ja komisjoni koostööalane 
teatis avaldatakse eeldatavasti alles sügisel), oleks nende rühmade tähtsuse järjekorda 
seadmine ennatlik.

Muudatusettepanek 340
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) arengumaad. välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Alapunkti tekst on viidud üle tekstilõigu sisse. Arvestades, et kaks lõiku kaugemal ei esitata 
nende riikidega seoses mitte ühtegi strateegilist lähenemisviisi (ja komisjoni koostööalane 
teatis avaldatakse eeldatavasti alles sügisel), oleks nende rühmade tähtsuse järjekorda 
seadmine ennatlik.

Muudatusettepanek 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) arengumaad. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt vajadusest edendab 
raamprogramm Horisont 2020 
piirkondlikku või mitmepoolset koostööd.
Rahvusvaheline koostöö teadustegevuse ja 
innovatsiooni valkdonnas on üks liidu 
ülemaailmsete kohustuste põhiaspekte ning 
mängib tähtsat rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole.

Raamprogrammiga Horisont 2020
edendatakse piirkondlikku või 
mitmepoolset koostööd. Rahvusvaheline 
koostöö teadustegevuse ja innovatsiooni 
valkdonnas on üks liidu ülemaailmsete 
kohustuste põhiaspekte ning mängib tähtsat 
rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole. Koostöös nende 
riikidega ja kooskõlas ELi 
arengupoliitikaga tuleks rakendada 
sihtotstarbelisi programme 
majanduskasvu aluseks olevates ja 
majanduskasvu kaasavust tagada 
aitavates valdkondades, sh eelkõige 
sotsiaalkaitse, tervishoid ja haridus, 
samuti keskkonnakaitse ning 
kliimamuutuste ennetamine ja selle 
tagajärgedega kohanemise meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 343
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt vajadusest edendab 
raamprogramm Horisont 2020 
piirkondlikku või mitmepoolset koostööd.
Rahvusvaheline koostöö teadustegevuse ja 
innovatsiooni valkdonnas on üks liidu 
ülemaailmsete kohustuste põhiaspekte ning 
mängib tähtsat rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole.

Raamprogrammiga Horisont 2020
edendatakse piirkondlikku või 
mitmepoolset koostööd. Rahvusvaheline 
koostöö teadustegevuse ja innovatsiooni 
valkdonnas on üks liidu ülemaailmsete 
kohustuste põhiaspekte ning mängib tähtsat 
rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole. Koostöös nende 
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riikidega ja kooskõlas ELi 
arengupoliitikaga tuleks rakendada 
sihtotstarbelisi programme 
majanduskasvu aluseks olevates ja 
majanduskasvu kaasavust tagada 
aitavates valdkondades, sh eelkõige 
sotsiaalkaitse, tervishoid ja haridus, 
samuti keskkonnakaitse ning 
kliimamuutuste ennetamine ja selle 
tagajärgedega kohanemise meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 344
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt vajadusest edendab 
raamprogramm Horisont 2020 
piirkondlikku või mitmepoolset koostööd.
Rahvusvaheline koostöö teadustegevuse ja 
innovatsiooni valkdonnas on üks liidu 
ülemaailmsete kohustuste põhiaspekte ning 
mängib tähtsat rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole.

Raamprogrammiga Horisont 2020
edendatakse piirkondlikku või 
mitmepoolset koostööd. Rahvusvaheline 
koostöö teadustegevuse ja innovatsiooni 
valkdonnas on üks liidu ülemaailmsete 
kohustuste põhiaspekte ning mängib tähtsat 
rolli liidu partnerlussuhetes 
arengumaadega, nagu sammud 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise poole. Koostöös nende 
riikidega ja kooskõlas ELi 
arengupoliitikaga tuleks rakendada 
sihtotstarbelisi programme 
majanduskasvu aluseks olevates ja 
majanduskasvu kaasavust tagada 
aitavates valdkondades, sh eelkõige 
sotsiaalkaitse, tervishoid ja haridus, 
samuti keskkonnakaitse ning 
kliimamuutuste ennetamine ja selle 
tagajärgedega kohanemise meetmed.

Or. fr
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Selgitus

Tuleks meeles pidada, et arengumaadega seonduvad meetmed peaksid sobituma ELi 
arengupoliitika eesmärkide laiemasse raamistikku, mis on esitatud teatises „Muutuste kava 
ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” (COM(2011) 637 final).

Muudatusettepanek 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi Horisont 2020 artiklis 21 
on sätestatud kolmandate riikide 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide osalemise 
üldpõhimõtted. Kuna üldiselt saavad 
teadustöö ja innovatsioon suurt kasu 
avatusest kolmandate riikide suhtes, jätkab 
raamprogramm Horisont 2020 tegevust 
üldise avatuse põhimõttest lähtudes, 
edendades samal ajal mõlemapoolset 
juurdepääsu kolmandate riikide 
programmidele. Sellegipoolest on 
teatavates valdkondades soovituslik võtta 
ettevaatlikum lähenemisviis, et kaitsta 
Euroopa huvisid.

Raamprogrammi Horisont 2020 artiklis 21 
on sätestatud kolmandate riikide 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide osalemise 
üldpõhimõtted. Kuna üldiselt saavad 
teadustöö ja innovatsioon suurt kasu 
avatusest kolmandate riikide suhtes, jätkab 
raamprogramm Horisont 2020 tegevust 
üldise avatuse põhimõttest lähtudes, 
edendades samal ajal mõlemapoolset 
juurdepääsu kolmandate riikide 
programmidele.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks rakendatakse mitmesuguseid
sihtotstarbelisi meetmeid, millega võetakse 
strateegiline lähenemisviis
rahvusvahelisele koostööle, võttes aluseks 

Rakendatakse ka sihtotstarbelisi meetmeid, 
millega võetakse strateegiline 
lähenemisviis, mis põhineb ühistel huvidel
ja vastastikusel kasulikkusel. Püütakse 
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ühised huvid ja vastastikuse kasulikkuse 
ning edendades kooskõlastamist ja
sünergiaid liikmesriikide tegevusega. Selle 
juurde kuulub ühiste projektikonkursside 
toetamise mehhanism ning võimalus 
programmide kaasrahastamiseks koos 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

luua kooskõla ja sünergiaid liikmesriikide 
tegevusega. Selle juurde kuulub ühiste 
projektikonkursside toetamise mehhanism 
ning võimalus programmide 
kaasrahastamiseks koos kolmandate riikide 
või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 347
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks rakendatakse mitmesuguseid
sihtotstarbelisi meetmeid, millega võetakse 
strateegiline lähenemisviis
rahvusvahelisele koostööle, võttes aluseks 
ühised huvid ja vastastikuse kasulikkuse 
ning edendades kooskõlastamist ja
sünergiaid liikmesriikide tegevusega. Selle 
juurde kuulub ühiste projektikonkursside 
toetamise mehhanism ning võimalus 
programmide kaasrahastamiseks koos 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Rakendatakse ka sihtotstarbelisi meetmeid, 
millega võetakse strateegiline 
lähenemisviis, mis põhineb ühistel huvidel
ja vastastikusel kasulikkusel. Püütakse 
luua kooskõla ja sünergiaid liikmesriikide 
tegevusega. Selle juurde kuulub ühiste 
projektikonkursside toetamise mehhanism 
ning võimalus programmide 
kaasrahastamiseks koos kolmandate riikide 
või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. fr

Selgitus

Loomulikult tuleb liikmesriikide siseriiklike poliitikate kooskõlastamispüüdeid ergutada, kuid 
seitsmenda raamprogrammi käigus kogetud praktiliste probleemide ja inertsi valguses ei tohi 
seda pidada mingisuguseks imerohuks. Liit peab saama ellu viia ka oma tulemuslikke 
algatusi, tema roll ei tohiks piirduda ainult ühismeetmete võtmisega seonduvate lõputute 
üleskutsete tegemisega liikmesriikidele. Mõlemad tegutsemisviisid peavad olema võimalikud, 
ent senises sõnastuses ei ole see tagatud.
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Muudatusettepanek 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks rakendatakse mitmesuguseid
sihtotstarbelisi meetmeid, millega võetakse 
strateegiline lähenemisviis
rahvusvahelisele koostööle, võttes aluseks 
ühised huvid ja vastastikuse kasulikkuse 
ning edendades kooskõlastamist ja
sünergiaid liikmesriikide tegevusega. Selle 
juurde kuulub ühiste projektikonkursside 
toetamise mehhanism ning võimalus 
programmide kaasrahastamiseks koos 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Rakendatakse ka sihtotstarbelisi meetmeid, 
millega võetakse strateegiline 
lähenemisviis, mis põhineb ühistel huvidel
ja vastastikusel kasulikkusel. Püütakse 
luua kooskõla ja sünergiaid liikmesriikide 
tegevusega. Selle juurde kuulub ühiste 
projektikonkursside toetamise mehhanism 
ning võimalus programmide 
kaasrahastamiseks koos kolmandate riikide 
või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. fr

Selgitus

Loomulikult tuleb liikmesriikide siseriiklike poliitikate kooskõlastamispüüdeid ergutada, kuid 
seitsmenda raamprogrammi käigus kogetud praktiliste probleemide ja inertsi valguses ei tohi 
seda pidada mingisuguseks imerohuks. Liit peab saama ellu viia ka oma tulemuslikke 
algatusi, tema roll ei tohiks piirduda ainult ühismeetmete võtmisega seonduvate lõputute 
üleskutsete tegemisega liikmesriikidele. Mõlemad tegutsemisviisid peavad olema võimalikud, 
ent senises sõnastuses ei ole see tagatud.

Muudatusettepanek 349
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi (EDCTP2)
jätkamine, mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi ehk 
EDCTP2 (mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
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võitluseks. võitluseks) jätkamine ja tugevdamine.

Or. fr

Selgitus

Pisut problemaatilise alguse järel on EDCTP2 programm nüüd näiliselt hoo sisse saanud 
ning on osutunud piisavalt tulemuslikuks, et tõmmata ligi märkimisväärsel hulgal 
välisrahastamist. Kui programmile rohkem vahendeid eraldatakse, võiks olla asjakohane 
laiendada selle ulatust ka infektsioonhaigustele, mis on praegu tähelepanuta jäetud.

Muudatusettepanek 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi (EDCTP2) 
jätkamine, mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks.

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi ehk 
EDCTP2 (mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks) jätkamine ja tugevdamine.

Or. fr

Selgitus

Pisut problemaatilise alguse järel on EDCTP2 programm nüüd näiliselt hoo sisse saanud 
ning on osutunud piisavalt tulemuslikuks, et tõmmata ligi märkimisväärsel hulgal 
välisrahastamist. Kui programmile rohkem vahendeid eraldatakse, võiks olla asjakohane 
laiendada selle ulatust ka infektsioonhaigustele, mis on praegu tähelepanuta jäetud.

Muudatusettepanek 351
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi (EDCTP2) 

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi ehk 



AM\907982ET.doc 113/132 PE492.816v01-00

ET

jätkamine, mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks.

EDCTP2 (mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks) jätkamine ja tugevdamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 352
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Raadioastronoomiaalane 
teaduskoostöö Euroopa ja Aafrika vahel, 
mida nõuti tungivalt nii Euroopa 
Parlamendi kirjalikus deklaratsioonis nr 
45/2011 kui ka 2011. aastal toimunud 
Aafrika Liidu tippkohtumisel, et 
võimendada Aafrika omainvesteeringuid 
ning geograafilisi eeliseid vastastikku 
tulusas partnerluses Euroopaga.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Sellise strateegilise lähenemisviisi 
tulemuseks peaks olema, et 4% 
programmi Horisont 2020 rahalistest 
vahenditest eraldatakse rahvusvahelistele 
koostööprojektidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 354
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise strateegilise lähenemisviisi 
tulemuseks peaks olema, et 4% 
programmi Horisont 2020 rahalistest 
vahenditest eraldatakse rahvusvahelistele 
koostööprojektidele.

Or. fr

Selgitus

Rahvusvahelistele koostööprojektidele eraldatud vahendite protsendimäära esitamine on 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 180 ja 182. Kuna horisontaalsete 
meetmete eelarvet ei ole praeguseks kinnitatud, ei ole veel teada, kui suur osa seitsmenda 
raamprogrammi vahenditest sellisele koostööle eraldatakse, ent tõenäoliselt on see ligikaudu 
2–2,5%. Käesolevas muudatusettepanekus esitatud määr (4%) on aastate 1990–2006 
keskmine.

Muudatusettepanek 355
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelisi meetmeid 
edendatakse I osa „Tipptasemel teadus” 
ning ühiskonnaprobleemide lahendamise ja 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna vahel, et luua ühiselt uusi 
teadmisi, tulevasi ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiaid, teadustaristut ning 
tähtsamaid pädevusi. Teadustaristut 
kasutatakse laiemalt ka ühiskonnas, näiteks 
riigiteenuste, teadusuuringute edendamise, 
tsiviiljulgeoleku ja kultuurivaldkonnas.

Valdkondadevahelisi meetmeid 
edendatakse I osa „Tipptasemel teadus” 
ning ühiskonnaprobleemide lahendamise ja 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna vahel, et luua ühiselt uusi 
teadmisi, tulevasi ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiaid, teadustaristut ning 
tähtsamaid pädevusi. Teadustaristut 
kasutatakse laiemalt ka ühiskonnas, näiteks 
riigiteenuste, teadusuuringute edendamise, 
tsiviiljulgeoleku ja kultuurivaldkonnas.
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Lisaks kooskõlastatakse muude 
raamprogrammi Horisont 2020 osadega 
piisavalt ka prioriteetide seadmist 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) otsemeetmete 
rakendamise ajal.

Sellest vaatenurgast on akadeemiline ja 
teaduskirjandus teadustöö infrastruktuuri 
keskne element. Seetõttu on äärmiselt 
oluline, et ELi rahastatud teadustöö 
käigus saadud ja kontrollitud 
uurimistulemused tehakse kättesaadavaks 
kogu teadusringkonnale. Lisaks 
kooskõlastatakse muude raamprogrammi 
Horisont 2020 osadega piisavalt ka 
prioriteetide seadmist Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ning Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 
otsemeetmete rakendamise ajal.

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks on paljudel juhtudel vaja selleks, et 
panustada tõhusalt Euroopa 2020. aasta 
strateegiasse ja juhtalgatusse „Innovatiivne 
liit”, töötada välja lahendusi, mis on loomu 
poolest valdkondadevahelised ning 
hõlmavad seega mitut raamprogrammi 
Horisont 2020 erieesmärki. Erilist 
tähelepanu pööratakse vastutustundlikule 
teadustegevusele ja innovatsioonile. Soo
teemat käsitletakse valdkondadevahelise 
teemana, et luua tasakaalu meeste ja naiste 
vahel ning integreerida sooline mõõde 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
kavandamisse ja sisusse. Raamprogrammi 
Horisont 2020 juurde kuuluvad 
konkreetsed sätted selliste 
valdkondadevaheliste meetmete 
stimuleerimiseks, sealhulgas ka tõhusa 
eelarvete ühendamisega. Selle juurde 
kuulub näiteks ka võimalus kasutada 
rahastamisvahendite sätteid ja spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahendit 

Lisaks on paljudel juhtudel vaja selleks, et 
panustada tõhusalt Euroopa 2020. aasta 
strateegiasse ja juhtalgatusse „Innovatiivne 
liit”, töötada välja lahendusi, mis on loomu 
poolest valdkondadevahelised ning 
hõlmavad seega mitut raamprogrammi 
Horisont 2020 erieesmärki. Erilist 
tähelepanu pööratakse vastutustundlikule 
teadustegevusele ja innovatsioonile.
Meeste ja naiste võrdsete võimaluste
teemat käsitletakse valdkondadevahelise 
teemana, et luua meeste ja naiste vahel 
tasakaalu. Meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste edendamisel teadustegevuses 
ja innovatsioonis programmi Horisont 
2020 raames tuleb austada teadusalast 
pädevust ning teadustöötajate ametialast 
kvalifikatsiooni. Raamprogrammi 
Horisont 2020 juurde kuuluvad 
konkreetsed sätted selliste 
valdkondadevaheliste meetmete 
stimuleerimiseks, sealhulgas ka tõhusa 
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ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas.

eelarvete ühendamisega. Selle juurde 
kuulub näiteks ka võimalus kasutada 
rahastamisvahendite sätteid ja spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahendit 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et avaldada tunnustust programmi 
Horisont 2020 kõige parematele 
toetusesaajatele ja kõige 
tulemuslikumatele projektile, antakse iga 
põhivaldkonna kõikides 
teemavaldkondades välja sümboolsed 
auhinnad.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
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valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

valdkondades nagu E-tervis,
küberjulgeolek, nutivõrgud, intelligentsed 
transpordisüsteemid, kliimameetmete või 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, taimepõhine 
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kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

geenitehnoloogia, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, ennetavamad ja 
inimkesksemad katsemeetodid, 
riskihindamine, meditsiinialased 
teadusuuringud, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
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ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. fr

Selgitus

Inimeste tervisliku ja aktiivse eluviisi tagamine on äärmiselt suur ühiskondlik probleem. 
Sellega tegelemiseks on ruttu vaja tulemuslikumaid, ennetavamaid ja asjakohaseid 
uurimismeetodeid.

Muudatusettepanek 361
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutuste ja 
õiglase majanduseni jõudmiseks. Näiteid 
sellise koostoime arendamise võimalustest 
võib tuua sellistes valdkondades nagu E-
tervis, nutivõrgud, intelligentsed 
transpordisüsteemid, kliimameetmete 
süvalaiendamine, nanomeditsiin, täiustatud 
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kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

materjalid kergemate sõidukite 
valmistamiseks või biotehnoloogial 
põhinevate tööstusprotsesside ja toodete 
arendamine. Seepärast toetatakse tugevaid 
sünergiaid ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ning üldise progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia, aga ka 
sotsiaalse innovatsiooni vahel. Seda 
võetakse täielikult arvesse iga erieesmärgi 
jaoks mitmeaastaste strateegiate 
väljatöötamisel ning prioriteetide 
seadmisel. Selleks on vaja, et erinevaid 
perspektiive esindavad sidusrühmad (sh 
kodanikuühiskonna organisatsioonid) 
oleksid rakendamisse täielikult kaasatud 
ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid. Vajalike muudatuste 
rakendamise edu sõltub tõesti üldsuse 
kaasamisest teadustöösse ja innovatsiooni 
ning nende pakutavatesse hüvedesse.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid (sh 
meretranspordis), kliimameetmete 
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nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

süvalaiendamine, nanomeditsiin, täiustatud 
materjalid kergemate sõidukite 
valmistamiseks või biotehnoloogial 
põhinevate tööstusprotsesside ja toodete 
arendamine. Seepärast toetatakse tugevaid 
sünergiaid ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ning üldise progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia vahel.
Seda võetakse täielikult arvesse iga 
erieesmärgi jaoks mitmeaastaste 
strateegiate väljatöötamisel ning 
prioriteetide seadmisel. Selleks on vaja, et 
erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
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Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid. Sellest seisukohast on 
äärmiselt olulised aruka 
spetsialiseerumise platvormid, eeskätt 
seoses võrgustike loomise ja arendamise, 
teabevahetuse, partnerlusprojektide ning 
teadus- ja innovatsioonipoliitika 
toetamisega, mille puhul tuleb arvesse 
võtta äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.

Or. pt

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise platvormid aitavad teabevahetust märkimisväärselt lihtsustada ning 
kaasata eesmärkide saavutamiseks võetavate meetmete rakendamisse ka eri vaatenurki 
esindavaid sidusrühmi. Vastavalt raamprogrammi Horisont 2020 käsitlevale teatisele 
(COM(2011)808) tuleb arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade eriolukorda.

Muudatusettepanek 364
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
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suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad ja eriti kodanikuühiskonna 
organisatsioonid oleksid täielikult 
kaasatud uurimisteemade 
kindlaksmääramisse ja nendega 
seonduvate meetmete rakendamisse, ning 
paljudel juhtudel on vaja ka meetmeid, mis 
ühendavad omavahel progressi võimaldava 
ja tööstustehnoloogia valdkonna ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemide 
lahendamise rahalised vahendid.

Or. fr

Muudatusettepanek 365
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
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kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile” või 
programm „Tervis majanduskasvu nimel”. 
Selle juurde kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul tasandil 
võib toimida nn tipptasemele jõudmise 
trepina või kus piirkondlike tippkeskuste 
loomine võib aidata kõrvaldada 
innovatsioonilõhet Euroopas või kus 
suuremahuliste näidis- ja katseprojektide 
toetamine võib aidata kaasa eesmärgile 
saavutada Euroopa juhtpositsioon 
tööstuses.

kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile” või 
programm „Tervis majanduskasvu nimel”. 
Selle juurde kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul tasandil 
võib toimida nn tipptasemele jõudmise 
trepina või kus piirkondlike tippkeskuste 
loomine võib aidata kõrvaldada 
innovatsioonilõhet Euroopas või kus 
suuremahuliste näidis- ja katseprojektide 
toetamine võib aidata kaasa eesmärgile 
saavutada Euroopa juhtpositsioon 
tööstuses. Selline sünergia peaks 
võimaldama vähem arenenud 
piirkondadele võrdsed 
juurdepääsutingimused Horisont 2020 
programmidele, ilma et seejuures 
kannataks ühtekuuluvuspoliitika peamine 
eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile” või
programm „Tervis majanduskasvu nimel”.
Selle juurde kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile”, programm
„Tervis majanduskasvu nimel”, programm 
LIFE või programm NER300. Selle 
juurde kuulub asjakohane seotus 
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teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul tasandil 
võib toimida nn tipptasemele jõudmise 
trepina või kus piirkondlike tippkeskuste 
loomine võib aidata kõrvaldada 
innovatsioonilõhet Euroopas või kus 
suuremahuliste näidis- ja katseprojektide 
toetamine võib aidata kaasa eesmärgile 
saavutada Euroopa juhtpositsioon 
tööstuses.

ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul tasandil 
võib toimida nn tipptasemele jõudmise 
trepina või kus piirkondlike tippkeskuste 
loomine võib aidata kõrvaldada 
innovatsioonilõhet Euroopas või kus 
suuremahuliste näidis- ja katseprojektide 
toetamine võib aidata kaasa eesmärgile 
saavutada Euroopa juhtpositsioon 
tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et kasutada ära poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat, tuleks nii programmis 
Horisont 2020 kui ka 
ühtekuuluvuspoliitikas võtta kasutusele 
nn tipptasemele jõudmise trepi vahendid. 
Lisaks tuleks võtta meetmeid selleks, et 
määrata kindlaks kõige paljutõotavamate 
keskuste (nn tippteadmiste keskused) 
potentsiaal ja anda neile tipptaseme 
kvaliteedimärgis.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – lõik 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool mainitud kooskõlastamise juurde 
kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditega, kuna 
teadustöö ja innovatsiooni suutlikkuse 
tõstmine piirkondlikul tasandil võib 
toimida nn tipptasemele jõudmise trepina 
ning tippteadmiste piirkondlike keskuste 
loomine võib aidata edendada 
innovatsiooni kogu Euroopas. Samuti 
tuleks täiel määral kasutada 
struktuurifonde, et toetada piirkondade 
suutlikkuse suurendamist sihipärase 
tegevuse kaudu, mille eesmärk on 
võimaldada tippteadmiste keskustel 
arendada ülikoolide kaasajastamist, 
soetada teadusuuringuteks vajalikke 
seadmeid, teostada kohalikku tehnosiiret,
toetada alustavaid ja hargettevõtteid ning 
kohalikul tasandil toimuvat suhtlust 
tööstuse ja haritlaste vahel, luua klastreid 
raamprogrammi Horisont 2020 
esmatähtsates valdkondades ning anda 
väikesemahulisi toetusi raamprogrammile 
Horisont 2020 esitatavate taotluste 
koostamiseks.

Or. en

Selgitus

Põhineb Carvalho raporti muudatusettepanekul nr 38.

Muudatusettepanek 369
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopas jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja optimeerida avaliku 

Euroopas jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja optimeerida avaliku 
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ja erasektori osalejate panuseid. See on 
vajalik Euroopa teadusruumi 
tugevdamiseks ning samuti juhtalgatuse
„Innovatiivne liit”, Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamiseks. Lisaks on vastutustundliku 
teadustegevuse ja innovatsiooni jaoks vaja 
saada parimaid lahendusi just koostööst 
partnerite vahel, kellel on eri perspektiivid, 
kuid ühised huvid.

ja erasektori osalejate panuseid. Eelkõige 
tuleb oluliselt suurendada 
erainvesteeringuid teadustöösse ja 
innovatsiooni, et saavutada liidu eesmärk 
investeerida teadus- ja arendustegevuse 
3% SKPst. See on vajalik Euroopa 
teadusruumi tugevdamiseks ning samuti 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit”, Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava ja Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatuste 
eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu tuleks 
liidu vahendeid kasutada võimalikult 
suurel määral era- ja riiklike 
investeeringute suurendamiseks. Lisaks 
on vastutustundliku teadustegevuse ja 
innovatsiooni jaoks vaja saada parimaid 
lahendusi just koostööst partnerite vahel, 
kellel on eri perspektiivid, kuid ühised 
huvid.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammis Horisont 2020 on 
olemas võimalused ja selged kriteeriumid 
avaliku sektori siseste ning avaliku ja 
erasektori partnerlussuhete loomiseks.
Avaliku ja erasektori partnerlus võib 
tugineda lepingulisele kokkuleppele 
avaliku ja erasektori vahel ning võib 
piiratud juhtudel olla ka institutsiooniline 
avaliku ja erasektori partnerlus (nagu 
ühised tehnoloogiaalgatused ja muud 
ühisettevõtted).

Raamprogrammis Horisont 2020 on 
olemas võimalused ja selged kriteeriumid 
avaliku sektori siseste ning avaliku ja 
erasektori partnerlussuhete loomiseks.
Avaliku ja erasektori partnerlus võib 
tugineda lepingulisele kokkuleppele 
avaliku ja erasektori vahel, kusjuures 
riiklikke vahendeid kasutatakse erasektori 
tõeliste investeeringute ligitõmbamiseks, 
et saavutada nii erasektori kui ka 
ühiskonna jaoks väärtuslikke tulemusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 371
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ka olemasolevad avaliku sektori sisesed 
ning avaliku ja erasektori partnerlussuhted 
saavad raamprogrammist Horisont 2020 
toetust tingimusel, et need käsitlevad 
Horisont 2020 eesmärke, täidavad 
raamprogrammis Horisont 2020 sätestatud 
kriteeriumid ning on teinud 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi raames märkimisväärseid 
edusamme.

Ka olemasolevad avaliku sektori sisesed 
ning avaliku ja erasektori partnerlussuhted 
saavad raamprogrammist Horisont 2020 
toetust tingimusel, et need käsitlevad 
Horisont 2020 eesmärke, täidavad 
raamprogrammis Horisont 2020 sätestatud 
kriteeriumid ning on teinud 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi raames märkimisväärseid 
edusamme. Raamprogrammist Horisont 
2020 võivad toetust saada ka 
teaduskeskused ja muuseumid, kes 
osalevad avaliku ja erasektori 
partnerluses teadusasutuste, ettevõtete, 
ühenduste ja kodanikega, kuna nad 
tegelevad peamiste sotsiaalprobleemidega, 
mis haakub Horisont 2020 strateegiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seitsmenda raamprogrammi raames 
aluslepingu artikli 185 kohaselt loodud 
ühisettevõtted, mille jaoks on võimalik 
anda eespool nimetatud tingimustel edasist 
toetust, on järgmised: innovatiivsete 
ravimite algatus (IMI), ühine 
tehnoloogialgatus Clean Sky, Euroopa 
lennuliikluse uue põlvkonna 

Seitsmenda raamprogrammi raames 
aluslepingu artikli 185 kohaselt loodud 
ühisettevõtted, mille jaoks on võimalik 
anda eespool nimetatud tingimustel edasist 
toetust, on järgmised: innovatiivsete 
ravimite algatus (IMI), ühine 
tehnoloogialgatus Clean Sky, Euroopa 
lennuliikluse uue põlvkonna 
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juhtimissüsteem (SESAR), 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühisettevõte (FCH) ning arvuti 
manussüsteemid (ARTEMIS) ja 
nanoelektroonika (ENIAC). Viimased kaks 
on võimalik üheks algatuseks 
kombineerida.

juhtimissüsteem (SESAR), 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühisettevõte (FCH) ning arvuti 
manussüsteemid (ARTEMIS) ja 
nanoelektroonika (ENIAC). Viimased kaks 
on võimalik üheks algatuseks 
kombineerida. Toetuse andmise 
tingimuseks on kulutõhususe analüüs 
ning nimetatud ühisettevõtete juhtimise ja 
tegutsemise põhjalik hindamine avatuse, 
läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja tõhususe 
seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT) alane partnerlus fotoonika- ja 
robotitehnika, säästvatele protsessidele 
tuginevate ja biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele ning kui seatud 
eesmärkide mastaapsus õigustab sellist 
partnerlust või kui on võimalik tõestada, 
et ühegi muu partnerlusviisi ega 
rahastamisvahendi abil ei ole võimalik 
saavutada soovitud eesmärki, avaldada 
vajalikku mõju või kaasata piisavalt 
osalisi. Sinna juurde võib info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane 
partnerlus fotoonika- ja robotitehnika, 
säästvatele protsessidele tuginevate või
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT) alane partnerlus fotoonika- ja 
robotitehnika, säästvatele protsessidele 
tuginevate ja biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib kuuluda info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane 
partnerlus fotoonika- ja robotitehnika, 
säästvatele protsessidele tuginevate ja 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade, telemeditsiini ja 
koduse ravi seadmete, farmaatsiatööstuse
ning merepiiride järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

Or. sl

Muudatusettepanek 375
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui komisjon jätkab olemasolevate 
programmide toetamist või loob juurde 
uusi programme, viib komisjon läbi 
seitsmenda raamprogrammiga asutatud 
katsepartnerluste (ühised 
tehnoloogiaplatvormid, Euroopa 
majanduse elavdamise kava raames 
loodud avaliku ja erasektori partnerlused 
ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi loodud teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad) tervikliku 
hindamise ja mõjuhindamise. Hindamise 
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ja mõjuhindamise alusel esitab komisjon 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise käigus ettepanekud avaliku 
ja erasektori olemasolevate partnerluste 
juhtimise ja toimimise parandamiseks, et 
tagada nende tõhusam ja tulemuslikum 
mõju, avatum ja läbipaistvam toimimine 
ning huvide konfliktide vältimine. 
Eelkõige tuleb hindamisel ja 
läbivaatamisel arvesse võtta VKEdele ja 
väiksematele teadusasutustele avaldatavat 
mõju, et tagada nende suurem kaasatus 
nii teadusuuringute kava koostamisse kui 
ka selles osalemisse.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki eelpoolnimetatud partnerlusi 
julgustatakse tungivalt tegema koostööd 
ja saavutama võimalikku koostoimet 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondadega. 
Koostöövõimalusi tuleks otsida eeskätt 
hariduse valdkonnas, et avardada 
Euroopa talendipagasit ning tagada 
tulevikus kõrgelt kvalifitseeritud teadus-
ja teadmustöötajate olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peaks looma üheainsa 
rahastamisallika, välja arvatud nendeks 
juhtudeks, kui komisjoni ja liikmesriikide 
vahel on selgesõnaline kokkulepe piisava 
eelarve määramiseks mingi konkreetse 
algatuse ühiseks rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Avaliku ja erasektori institutsionaliseeritud partnerlused seonduvad kõrgete halduskuludega 
ning eeldavad pikka ettevalmistusperioodi. Uued, konkreetsetele kriteeriumidele vastavad 
avaliku ja erasektori partnerlused peaksid rajanema sellisel rahastamismudelil, mis põhineb 
ühel rahastamisallikal. Projektide rakendamise lihtsustamise ning osalevatele riikidele 
võrdsete osalemistingimuste tagamise seisukohalt on kõige parem lahendus kasutada 
raamprogrammi Horisont 2020 raames ainult ühte rahastamisallikat.


