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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Õigusakti projektiga muudetava olemasoleva õigusakti kohta tehtud iga 
muudatusettepaneku päis sisaldab kolmandat ja neljandat rida, millel 
märgitakse vastavalt olemasolev õigusakt ja selle asjaomane säte. Kui 
Euroopa Parlament soovib muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Väljajäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...].



PR\902884ET.doc 3/39 PE489.613v01-00

ET

SISUKORD

Lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................35



PE489.613v01-00 4/39 PR\902884ET.doc

ET



PR\902884ET.doc 5/39 PE489.613v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta:
EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011) 
0822),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 173 lõiget 3, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0462/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ehkki meil on kogu liidus 
konkreetseid näiteid kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna tippvõimekuse kohta, puudub 
nende jaoks ühtne süsteem. Euroopa peab 
kõrvaldama piiriülese – nii riigi-, sektori-

                                               
1 ELT C, , lk.
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kui ka erialaülese – strateegilise koostöö 
puudujäägi. EIT keskmes peaks olema 
laiahaardeline avalikust huvist lähtuv 
innovatsioonikontseptsioon, mis 
keskendub sotsiaalsele mõjule ja hõlmab 
enamat kui tehnoloogiline ja tootele 
suunatud innovatsioon, kaasab kõik 
sidusrühmad ja rõhutab sotsiaalse 
innovatsiooni rolli ning see peaks aitama 
kaasa meie innovatsioonisüsteemide ja 
paradigmade tõelistele muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) EIT peaks aitama kiirendada 
haridust, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni kui vahendeid, mille abil 
saavutada nii jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majandusmudel kui 
ka luua ja säilitada edasist tööhõivet.
Aidates ühtaegu kaasa nende eesmärkide 
saavutamisele, peaks strateegiline 
innovatsioonikava looma Euroopa 
ühiskonna praegustel suurtel 
ühiskondlikel probleemidel põhinevad 
vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) EIT tegevus ja projektid peaksid 
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hõlmama erasektorist pärit 
investeeringute võimendamist ja 
ergutamist ning viljakat koostööd 
haridus- ja teadusasutustega, kaasa 
arvatud teadus- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonidega, 
ettevõtete, valitsuse ja kodanikega, ning 
samuti võib see olla vahend, mille abil 
luua koostööplatvorme ning -vahendeid, 
nt avatud võrgustikud, avatud standardid, 
klastrid, teadmiste ja ideede jagamine 
peamiselt ülikoolivõrgustike tasandil. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) EIT peaks tagama kõikide 
asjakohaste osalejate kaasatuse ning 
pakkuma samal ajal uuenduslikumaid 
vahendeid tööstusomandi käsitlemiseks 
majanduse üleilmastumise ja 
digitaliseerumise olukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) EIT peamine ülesanne on tagada, et 
suuremal määral lõimitakse teadust, 
innovatsiooni ja haridust hõlmava 
teadmiste kolmnurga komponendid, 
vajadus edendada poliitikameetmeid, 
millega suurendada koostööd 
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haridussüsteemide, teadus- ja 
ettevõtlusmaailma vahel ning arendada 
uusi õppekavasid ja 
doktoriõppeprogramme.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 f) Neil põhjustel on EIT tõhus liidu 
asutus, mis tuleb toime uute suurenevate 
vajadustega, leiab uuenduslikke 
lahendusi ja tugevdab nende mõju 
ühiskonnale. Avatuse, läbipaistvuse ja 
välisekspertide kaasamise kultuur 
võimaldab EIT-l edendada aktiivselt 
uuenduste omaksvõtmist ja kasutamist 
ühiskonnas üldiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Esimene strateegiline 
innovatsioonikava peaks sisaldama EIT 
tegevuse üksikasjalikku kirjeldust ja 
volitusi, juhatuse ja teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelise koostöö 
korda ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahastamise 
üksikasju.

(3) EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ülesannetega 
seotud volitused, juhatuse ja teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelise koostöö 
kord ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahastamise 
üksikasjad on reguleeritud määrusega 
(EÜ) 294/2008.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisese
Lisas esitatud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegiline 
innovatsioonikava on käesolevaga vastu 
võetud.

Käesolev otsus sätestab Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
strateegilise innovatsioonikava 
ajavahemikuks 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Strateegilise tegevuskava eesmärgid
1. Strateegiline innovatsioonikava 
määratleb EIT prioriteedid 
ajavahemikuks 2014–2020 ning selle 
töökorralduse üksikasjad. Seega on 
tegemist peamise vahendiga EIT 
strateegilise kursi määramiseks, kuid 
võimaldab samal ajal instituudil suurel 
määral ise otsustada seatud eesmärkide 
täitmise viiside ja vahendite üle.
2. Strateegiline innovatsioonikava 
hõlbustab kooskõlastatust 
poliitikasuundade vahel ning nende 
erisuguste vahendite sidusust ning loob 
innovatsioonipoliitika valdkonnas 
sünergiat, võttes omaks suurtele 
ühiskondlikele probleemidele keskenduva 
tõeliselt tervikliku käsitlusviisi.
3. Strateegiline innovatsioonikava on 
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peamine vahend, mille abil arendada 
innovatsioonipoliitikat, luua töökohti ja 
saavutada jätkusuutlik areng, kaasa 
arvatud tingimused, mis võimaldavad 
luua tööhõivet noortele strateegilise 
innovatsioonikava projektide vilistlastele.
4. Strateegiline innovatsioonikava täidab 
kriisiajal lahenduste pakkujana põhirolli, 
sest on ülioluline meelitada noori uut 
tüüpi töökohtadele ning tagada, et uued ja 
juba olemasolevad haridusprogrammid 
edendaksid noorte juurdepääsu tööturule. 
5. Strateegilist innovatsioonikava tuleb 
viia ellu kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
294/2008.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1b
Üldised prioriteedid
1. EIT aitab luua tipptasemel teadusbaasi 
ning soodustab sel eesmärgil erialade ja 
sektorite vahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad.
2. Kaotades pikaajaliste integreeritud 
partnerlussuhete abil killustatuse ja 
saavutades oma Euroopa mõõtme abil 
laiaulatusliku ja tasakaalustatud 
geograafilise hõlmatusega kriitilise massi, 
toimib EIT kui kiirendaja, mis on paindlik 
uute innovatsioonimudelite katsetamiseks, 
piiriüleste talentide eest hoolitsemiseks 
ning rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste kaubamärgi loomiseks.
Arukale personalistrateegiale toetudes –
mis hõlmab muu hulgas 
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institutsioonisiseste ja -väliste 
eksperditeadmiste süsteemset kasutamist –
ning sisejuhtimise korra abil kujuneb EIT 
institutsioonina innovaatilise juhtimise 
eeskujuks;
3. EIT tugevdab ja arendab edasi oma 
rolli „investorina“, kes edendab Euroopa 
teadusuuringute, ettevõtluse ja 
kõrghariduse valdkonna igal tasandil 
olemasolevaid tippkeskusi, võimaldab neil 
koonduda ning soodustab nendevahelist 
pikaajalist süstemaatilist koostööd. EIT 
püüab edendada tehnosiiret ja 
tehnoloogia turustamist ning uute 
ettevõtete arendamist olemasolevate 
ettevõtete raames või uute uuenduslike 
ettevõtete loomist.
4. Tõhusate tulemuste ja murrangute 
saavutamiseks innovatsiooni valdkonnas 
ning äriringkondade kaasamiseks kasutab
EIT ära oma paindlikkust, et viia läbi 
vastutustundlik ja arusaadav 
lihtsustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1c
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad
1. EIT esitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele strateegilised 
suunad ning kooskõlastab ja jälgib 
kogukondade tegevust, austades täiel 
määral nende õigusi ning jättes ruumi alt 
üles lähenemisviisiga algatustele, tagades 
samal ajal läbipaistvuse ja 
aruandluskohustuse. EIT tagab, et 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
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tegutsevad läbipaistvalt ning võtavad 
arvesse kõikide osalejate – nii juba 
osalevate kui ka uute tulijate – huve.
2. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
EIT põhivahend. Austades alati sama 
põhimõtet viia ellu teadmiste kolmnurga 
täielik lõimimine ning kooskõlas 
programmi Horisont 2020 teise ja 
kolmanda samba eesmärkidega edendab 
EIT selliste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomist, mis 
sõltuvalt asjaoludest ja lahendatavatest 
probleemidest võivad suuruselt ning 
kestuselt erineda. Rohkemate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade korral 
eraldatakse vahendid konkurentsi alusel 
ning võttes arvesse projektide kvaliteeti ja 
potentsiaali.
3. Et EIT saaks kasutada ära kõik 
võimalused, mis tal juhtiva 
innovatsiooniinstituudina on, mängib 
üliolulist rolli kriitiline mass. Seda 
kajastab teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele antav toetus, 
kogukondade teavitustegevuse 
intensiivsus ja ulatus, levitamise ning 
rahvusvahelise tegevuse soodustamise 
võimekus ja lihtsustatud menetluste 
rakendamise võime.
4. ELi liikmesriikides tegutsev 
märkimisväärne hulk tippkeskusi ei 
saavuta eraldi sageli kriitilist massi, mis 
on vajalik ülemaailmses konkurentsis 
püsimiseks. Sama võib juhtuda ka 
väikeste teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. Nende 
integreerimisega EIT-sse kaasneb eduks 
vajalik toetuse, tausta ja kriitilise massi 
pakkumine. Tagatakse VKEde osalemine 
ja väiksemate teadusorganisatsioonide 
ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kaasatus.
5. Pärast kolme esimest teadmis- ja 
innovaatikakogukonda – säästev energia 
(InnoEnergy), kliimamuutustega 
kohanemine ja nende mõju leevendamine 
(Climate-KIC) ning tuleviku info- ja 



PR\902884ET.doc 13/39 PE489.613v01-00

ET

kommunikatsiooniühiskond (EIT ICT 
Labs) – on komisjon soovitanud mitut 
temaatilist valdkonda uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomiseks:
lisaväärtusega tootmine, tulevikutoit –
säästev tarneahel alates ressurssidest kuni 
tarbijateni; uuendustegevus tervislike 
eluviiside ja aktiivse vananemise jaoks; 
toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine; arukad turvalised 
ühiskonnad; merede säästev kasutamine, 
linnaline liikuvus ja vesi. Eri platvormides 
on nimetatud täiendavaid ettepanekuid 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kohta, nt merede säästva kasutamisega 
seotud merevaldkonna teadmis- ja 
innovaatikakogukond jm, näiteks 
tervisealane innovatsioon ja inimeste 
mõjuvõimu suurendamine või vett 
puudutavad ettepanekud. EIT-l on õigus 
otsustada ise tulevaste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi 
üle, mis ulatub kaugemale n-ö ülevalt-alla 
protsessist ning hõlmab uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
kohaldatavat konkurentsipõhist ja 
avalikku taotlussüsteemi.
6. EIT-st saab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partner kogu 
lepingualuse programmi vältel (7–15-
aastases või muu kokkuleppe kohases 
ajavahemikus). Kui see periood lõpeb 
ning kui teadmis- ja 
innovaatikakogukond otsustab jätkata 
ilma EIT rahastuseta või kujundada end 
ümber üheks või mitmeks ettevõtteks, et 
arendada ettevõtlust, millega tegeles 
endine teadmis- ja innovaatikakogukond, 
võib EIT teha otsuse olla uue üksuse 
täieõiguslik ettevõtluspartner.
7. EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse tehtud 
investeeringute tasuvust mõõdetakse selle 
põhjal, kui palju saab neist reaalset kasu 
Euroopa majandus ja ühiskond üldiselt –
selleks on näiteks uute ettevõtete, toodete 
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ja teenuste loomine praeguste ja tulevaste 
turgude jaoks, paremate oskustega 
ettevõtlikud inimesed, uued ja 
ligitõmbavamad töökohad ning nii liidu 
kui ka mujalt pärit talentide 
ligimeelitamine ja hoidmine.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1d
Haridusprogrammid ja -tegevus
1. Strateegilise innovatsioonikava 
põhipunkt on EIT haridusega seotud 
ülesannete edendamine ja elluviimine.
Eesmärk on anda inimestele hariduse 
kaudu üleilmse ühiskonna ja 
teadmistepõhise majanduse jaoks 
vajalikud oskused, teadmised ja hoiak.
Selle nimel töötatakse osana EIT-i 
tegevusest välja Marie Curie’ 
stipendiumiprogramm.
2. EIT koostab eri tasemel 
koolitusprogrammid – magistri- ja 
doktoriõppeprogrammid, suvekoolid, 
spetsiifilised koolitusprogrammid –, 
tagades pikaajalise panustamise, mis on 
vajalik kõrghariduses jätkusuutlike 
muudatuste tegemiseks just uute, 
erialavaheliste ja -siseste EIT 
märgistusega kraadiõppeprogrammide 
abil. EIT püüab vastastikuste 
eksperthinnangute abi saavutada EIT 
märgistusega kvalifikatsioonide 
rahvusvahelise tunnustamise. EIT võib 
luua ise või koostöös muude Euroopa või 
kolmandate riikide ülikoolide või 
teaduskeskustega programme või 
korraldada kursusi põhjapanevate ja 
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innovatsiooni võimaldavate valdkondade 
kohta.
3. Need programmid võib integreerida 
täiel määral teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusse, 
tulenegu need eri teadmis- ja 
innovaatikakogukondade koostööst või 
olgu need korraldanud EIT üksi või 
koostöös oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. EIT 
soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade osalemist 
kogukondadeüleses töös valdkondades, 
mis pakuvad häid võimalusi sünergia 
tekkeks, nt ühistes kutsealase arengu 
kursustes, ühises teadustegevuses, 
magistri- ja doktoriõppeprogrammides või 
teadlaste ja ettevõtjate teadmis- ja 
innovaatikakogukonna üleses liikumises.
4. Et laiendada oma haridusalast tegevust 
mitmekesisemate õppeviisidega, 
parandades haridusalase tegevuse mõju ja 
jõudes suurema hulga inimesteni, võivad 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad pakkuda 
arvukamaid innovaatilisi kutsealase 
arengu võimalusi, mis hõlmaks ka 
juhtimiskoolitust, sihtotstarbelisi kursusi 
ja ülikoolikursuste mooduleid või 
koolidele ettenähtud programme.
5. EIT kehtestab konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
teadmis- ja innovaatikakogukondi ja 
nende ühispaiknemiskeskusi pärit 
talentide – kõikide tasandite üliõpilaste, 
teadlaste, õpetajate ja ettevõtjate – seotus 
EIT-ga. Niisugune kava annab parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt annab neile inimestele ka stiimulid 
kasutada täielikult ära teadmisi ja 
oskusteavet, mida nad on saanud teadmis-
ja innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades. Tavaliselt võib selles 
küsimuses täita olulist osa EIT sihtasutus.
6. EIT juhatus võib korraldada 
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korrapäraselt Euroopa või rahvusvahelisi 
konverentse oma tegevusvaldkonna 
asjakohastel teemadel ning see teeb EIT-
st tõelise Euroopa risttee kõikjalt 
Euroopast ja väljastpoolt pärit teadlaste, 
spetsialistide, õpetajate ja üliõpilaste 
jaoks.
7. EIT aitab arendada 
innovatsiooniühiskonna jaoks vajalikku 
tööjõudu, harides peamisi osalejaid, nagu 
üliõpilasi, teadlasi ja ettevõtjaid, määrata 
kindlaks raamtingimused ja selgitada 
välja asjakohase sektori 
poliitikavaldkondade ning reguleerimis-
ja standardimisküsimuste parimad tavad. 
8. EIT julgustab looma oma vilistlaste 
võrgustikku, soodustades seeläbi 
teadmiste jagamist, juhendamist ja 
võrgustike loomist.
9. Koos komisjoniga aitab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondadel teha koostööd 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, 
sest viimased täidavad olulist rolli 
ettevõtete, eeskätt VKEde, teadusasutuste, 
avaliku sektori asutuste kokkutoojana, 
olles sedasi vahendaja nende eri osalejate, 
liikmesriikide ja liidu vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1e

Intellektuaalomandi õigused
1. Teaduslike andmete ja avastuste suhtes 
kehtiva teadusalase teabe poliitika osas on 
avatud juurdepääs publikatsioonidele EIT 
üldpõhimõte, sest avatud juurdepääsu 
käsitletakse peamise vahendina, millega 
tagada ja parandada Euroopa Liidus 
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teadusalase teabe levimist. Sellest 
tulenevalt katab EIT kulud, mis tulenevad 
vastastikuse eksperthinnangu saanud 
artiklite avaldamisest avalikult 
kättesaadavates ajakirjades ning artiklite 
hoidmisest avatud juurdepääsuga 
andmekogudes. 
2. See avatud juurdepääsu poliitika 
piirdub teabe mittekaubanduslikul 
eesmärkidel kasutamisega. Igasuguse 
kasumile suunatud kasutamise korral 
taotleb EIT oma, teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning teadlaste 
intellektuaalomandi õiguste täielikku 
kaitset.
3. Intellektuaalomandi eeskirjadega 
nähakse ette, et intellektuaalomandi 
õigustest lähtuv tulu jagatakse EIT, 
teadlaste, asjaomaste ettevõtete ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
juriidilise isiku vahel vastavalt igale 
konkreetsele intellektuaalomandiga 
seotud olukorrale. See tähendab EIT 
investeeringute teatavat tasuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1f

EIT peakorter
1. EIT peakorter osutab teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele 
horisontaalsetes küsimustes 
mitmesuguseid teenuseid, kui nende abil 
on võimalik suurendada tõhusust, ning 
rakendab samal eesmärgil ka muid 
äriühingute põhimõtteid.
2. EIT peakorter parandab võimet töötada 
süsteemselt läbi teadmis- ja 
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innovaatikakogukondadest saadud 
teadmisi ning muuta need üldise 
innovaatikakogukonna huvides 
kättesaadavaks. EIT peakorter osutab 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
horisontaalsetes küsimustes 
mitmesuguseid teenuseid, kui nende abil 
on võimalik suurendada tõhusust, ning 
rakendab samal eesmärgil ka muid 
äriühingute põhimõtteid. Aja jooksul 
kujuneb EIT peakorterist rikkalik heade 
tavade varamu ning poliitikakujundajate 
jaoks väärtuslikke teadmisi omav partner.
3. Andekate spetsialistide ligimeelitamine 
ja hoidmine on EIT peakorteri jaoks 
keeruline ülesanne. Tagamaks EIT 
haldusaparaadile parima ande ja 
oskustega spetsialistid, koostab EIT oma 
meeskonnale selge personalistrateegia, 
mis järgib liidu inimväärse töö põhimõtet, 
kuid hõlmab muu hulgas ka muid 
võimalusi kui ainult otsene töösuhe –
näiteks lähetust ja ajutist töösuhet – ning 
millega edendatakse pidevat töötajate ja 
praktikantide vahetamist teiste 
väljapaistvate innovatsioonikeskustega.
4. Tehnoloogia- ja innovatsiooni 
valdkonna üleilmse osalejana, mis on 
täielikult tippteadmistele pühendunud, 
peab EIT-l endal olema tipptasemel 
asupaik. See peegeldab nii tähtsust, mida 
EL tervikuna oma tehnoloogia- ja 
innovatsioonipoliitikale omistab ning võib 
kujuneda ka EIT institutsioonilise 
kommunikatsiooni, rahvusvaheliste 
suhete ja üleilmse tippteadmiste 
kaubamärgi tugevdamise seisukohalt väga 
oluliseks vahendiks.
5. Et viia ellu käesolevas strateegilises 
tegevuskavas määratletud programme ja 
tegevusi, vajab EIT teist tüüpi kohta.
Euroopa Parlament on valmis toetama 
EIT peakorteri viimist Euroopa 
Parlamendi hoonetesse Strasbourgis.
Need ruumid võivad kindlasti olla odav, 
lihtne ja kiire lahendus EIT peakorteri, 
mõne teadmis- ja innovaatikakogukonna 
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peakorteri või ühispaiknemiskeskuse, 
alustavate ettevõtete, EIT sihtasutuse, EIT 
vilistlaste võrgustiku majutamise 
küsimusele, kuid sobivad ka EIT 
spondeeritud suurte ja väikeste 
konverentside, seminaride, teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vaheliste 
algatuste, magistri- ja 
doktoriõppekursuste ja 
koolitusprogrammide, samuti 
tehnoloogia- ja teadusnäituste ning 
muude ürituste korraldamiseks.
6. Komisjon ja EIT juhatus esitab 2015. 
aastal Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uuringu institutsiooniliste, 
finantsiliste ja logistiliste tingimuste 
kohta, mis tuleb täita selleks, et alustada 
EIT peakorteri üleviimist Euroopa 
Parlamendi hoonetesse Strasbourgis.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1g
Kogu liitu hõlmav ja rahvusvaheline 
koostöö
1. EIT kui vahend, millega teha kogu liitu 
hõlmavat koostööd kõikide teadmiste 
kolmnurga sidusrühmade vahel, töötab 
kooskõlastatuse ja vastastikuse 
täiendavuse – mitte konkurentsi – alusel 
kõikide liikmesriikide haridusasutustega, 
eeskätt ülikoolide, ettevõtjate, klaster- ja 
teadusorganisatsioonide ühendustega.
2. EIT töötab tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega välja jõulise 
rahvusvahelise strateegia, et selgitada 
välja asjaomased kontaktisikud ja 
võimalikud partnerid liidus ja liidust 
väljaspool ning looma nendega sidemed.
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Luues jõulise üleilmse EIT kaubamärgi 
(oma tipptasemel personali ja tegevuse, 
publikatsioonide ja maineka asukoha 
abil) ning luues soodsaid strateegilisi 
sidemeid oluliste rahvusvaheliste 
partneritega, võib EIT olla iseenesest 
väga ligitõmbav ning muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerid 
ligitõmbavamaks.
3. EIT loob korrapäraselt kohtuva 
sidusrühmade foorumi, et hõlbustada 
suhtlemist kogu teadmiste kolmnurga 
innovaatikakogukonna ning riiklike ja 
piirkondlike ametiasutustega ning 
üksteiselt õppimist.
4. EIT kasutab sihipäraselt ülikoolide, 
ettevõtjate ja teadusorganisatsioonide 
ning klasterorganisatsioonide ühendusi 
teadmiste vahetuse ja tulemustest 
teavitamise platvormina.
5. EIT loob mehhanismi, millega 
edendada EIT ning selle teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning teiste liidu 
algatuste vahelist sünergiat, näiteks 
korraldab EIT, teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja Euroopa 
Komisjoni asjaomaste teenistuste iga-
aastaseid kohtumisi.
6. EIT rakendatakse tehnoloogia- ja 
innovatsiooni valdkonnas Euroopa Liidu 
üleilmse koostöö põhivahendina.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1h
EIT ja muud liidu vahendid
1. EIT ja teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad kui ainuke 
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vahend, mis täidab teadmiste kolmnurga, 
pakub lisavõimalusi innovatsiooni, 
ettevõtluse ja tööstuskeskkonna vallas 
Marie Curie programmi teadlastele ja 
programmi „Erasmus kõigile“ 
üliõpilastele. 
2. Oma omadustest lähtudes tagavad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
üleeuroopalise innovatsioonipoliitika 
tuuma ning süsteem, ühised 
tehnoloogiaalgatused, mis on põhivahend 
teadusuuringute killustatuse
kõrvaldamiseks, peaks olema rohkem 
ühendatud; kahe vahendi suhtes tuleks 
rakendada progressiivset käsitust. Ühised 
tehnoloogiaalgatused ning äsja loodud 
avaliku ja erasektori partnerlused 
panevad aluse ulatuslike tööstuspõhiste 
teadusuuringute edendamisele ning 
peaksid jätkusuutliku, ümberjaotava ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu 
edendamist silmas pidades tuginema 
samale põhimõttele nagu strateegiline 
innovatsioonikava.
3. EIT suurendab vastastikust toimet liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid.
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha 
piiriülest koostööd ning tänu oma 
asukohale saavad nad ära kasutada 
asjaomastes piirkondades pakutavaid 
rahastamisvõimalusi.
Ühispaiknemiskeskused täidavad kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamisel 
suurt rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edaspidi tuleks selgemaid juhiseid anda Edaspidi tuleks selgemaid juhiseid anda 
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juba alates valimisprotsessist, et kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
vastaksid ühesugustele strateegilistele 
põhimõtetele, kuid et samal ajal oleks 
võimalik kasutada nende ülesehituse, 
tegevuse ja rahastamise suhtes erinevaid 
käsitlusviise. Kolmest praegusest teadmis-
ja innovaatikakogukonnast ei piisa, et EIT 
saaks tagada kriitilise massi kõikide 
võimaluste ärakasutamiseks, mis tal juhtiva 
innovatsiooniinstituudina on. Kuna 
teadmis- ja innovaatikakogukondi on ainult 
kolm, siis on võimalused lähivaldkondade 
innovatsioonivõimaluste kasutamisel 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ülese 
kasu saamiseks ning haldus- ja 
levitamisalase mastaabisäästu 
saavutamiseks piiratud. See tähendab ka 
seda, et EIT mastaap pole eraldiseisva 
Euroopa institutsioonina tegutsemiseks 
piisav. Selleks et EIT saavutaks kriitilise 
massi ja kujutaks endast midagi enamat 
kui vaid „selle osade summat” oleks vaja 
luua täiendavaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Kui EIT soovib 
teadmis- ja innovaatikakogukondade abil 
uurida uusi innovatsiooni juhtimis- ja 
haldamismudeleid, tuleb luua mõned 
lisapartnerlused, et laiendada EIT 
kogemuste aluseks olevat valimit.

juba alates valimisprotsessist, et kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
vastaksid ühesugustele strateegilistele 
põhimõtetele, kuid et samal ajal oleks 
võimalik kasutada nende ülesehituse, 
tegevuse ja rahastamise suhtes erinevaid 
käsitlusviise. Kolmest praegusest teadmis-
ja innovaatikakogukonnast ei piisa, et EIT 
saaks tagada kriitilise massi kõikide 
võimaluste ärakasutamiseks, mis tal juhtiva 
innovatsiooniinstituudina on. Kuna 
teadmis- ja innovaatikakogukondi on ainult 
kolm, siis on võimalused lähivaldkondade 
innovatsioonivõimaluste kasutamisel 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ülese 
kasu saamiseks ning haldus- ja 
levitamisalase mastaabisäästu 
saavutamiseks piiratud. See tähendab ka 
seda, et EIT mastaap pole eraldiseisva 
Euroopa institutsioonina tegutsemiseks 
veel piisav.

EIT kui tõeline instituut
EIT peab olema enam kui vaid „selle 
osade summa“, mille praegu moodustavad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad. EL 
vajab uuenduslikkusega seoses 
tippteadmiste märgist, mis oleks 
rahvusvaheliselt äratuntav ning seda on 
võimalik saavutada EIT-le laiemat ja 
kaasavamat tegevusvaldkonda omistades.
Et EIT saavutaks kriitilise massi, oleks 
vaja luua täiendavaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Kui EIT soovib 
teadmis- ja innovaatikakogukondade abil 
uurida uusi innovatsiooni juhtimis- ja 
haldamismudeleid, tuleb luua mõned 
lisapartnerlused, et laiendada EIT 
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kogemuste aluseks olevat valimit.

EIT püüab tugevdada ja arendada edasi 
oma rolli „investorina“, kes soodustab 
Euroopa teadusuuringute, ettevõtluse ja 
kõrghariduse valdkonna olemasolevaid 
tippkeskusi, võimaldab neil koonduda 
ning soodustab nendevahelist pikaajalist 
süstemaatilist koostööd.
EL ei saa aga endale lubada teadmiste 
kaotamist või raiskamist. Seda arvesse 
võttes peab EIT hõlmama ka ülikoolide 
võrgustikke lisaks neile, mis juba osalevad 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
ning Marie Curie innovatsioonialaseid 
stipendiume, ning tegutsema tihedas 
koostöös ja koostoimes ühiste 
tehnoloogiaalgatuste, piirkondlike 
innovatsiooni- ja rakenduskogukondade 
ning muude võimalike uuenduslike 
teadusetegemise- või edendamise 
vormidega, sealhulgas väiksemate 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega.
Kuigi uurimisobjekt ei ole olemasolevate 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
keskmes, edendab EIT valdkondadeülest 
innovatsioonikäsitust ning toetab 
mittetehnoloogiliste, organisatsiooniliste, 
süsteemide ja avaliku sektori uuenduste 
arendamist kui vajalikku täiendust 
olemasolevale ja võimalikule edasisele 
uuendustegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT püüab nendele õppetundidele 
tuginedes tugevdada ja edasi arendada 
oma rolli „investorina”, kes edendab ja 
võimendab Euroopa teadusuuringute, 

välja jäetud
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ettevõtluse ja kõrghariduse valdkonna 
olemasolevaid tippkeskusi ning soodustab 
nendevahelist pikaajalist süstemaatilist 
koostööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu vahendite EIT-s kasutamise üks 
eesmärke on võimendav mõju. EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid püüdlema ka sünergia poole 
asjakohaste liidu algatustega ning 
tekkivate tippkeskuste, kogukondade ja 
uuenduslike piirkondadega vähem 
arenenud liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kuues lõik a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev loetelu esindab paratamatult 
üksnes lähtepunkti võimalike uute 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
analüüsimiseks, kuid seda ei saa pidada 
ammendavaks loeteluks. Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad (sh nende 
eelisvaldkonnad ning valikuprotsessi 
korraldus ja ajastus) tuleks käivitada ja 
valida avatud pakkumismenetluse kaudu 
kooskõlas teemade „Ühiskondlikud 
probleemid” ning „Juhtpositsioon 
tööstusliku tehnoloogia vallas” raamesse 
kuuluvate prioriteetide ja eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulevaste konkursikutsete edukus sõltub 
suurel määral selgetest juhistest ootuste ja 
nõuete kohta ning tähtajast, mis taotlejatele 
antakse, et nad jõuaksid enne pakkumise 
esitamist end nii õiguslikult kui ka 
rahaliselt organiseerida. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad valitakse EIT 
määruses määratletud üksikasjalike 
kriteeriumide alusel, mille üldpõhimõteteks 
on tipptasemel saavutused ja 
uuendusvõimekusele orienteeritus. Iga 
väljavalitud teadmis- ja 
innovaatikakogukond peab näitama, kuidas 
ta tekitab asjaomases valdkonnas suurimat 
mõju, ja tõestama oma strateegia 
jätkusuutlikkust. Kõrgema 
kvalifikatsiooniga ettepanekud valitakse 
2014. aastal käivituma ning pärast 
programmi Horisont 2020, EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 



PR\902884ET.doc 29/39 PE489.613v01-00

ET

hindamist toimub uus avatud 
pakkumismenetlus, et valida uued 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad, mis 
käivituvad 2018. aastal. 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 1 – II osa 2 – punkt 2.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 1 – II osa 2 – punkt 2.3 – viies lõik – täppjaotis 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 1 – III osa 3 – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

innovatsiooni- ja rakenduskogukondade, 
väiksemate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelist 
teadmiste vahetamist, ja muud EIT 
vahendite abil juhitud teadustegevust, 
hõlbustada sidemeid EIT institutsioonide ja 
teiste tähtsamate organisatsioonidega, nagu 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD), või käsitleda 
konkreetseid valdkondadevahelisi 
teemasid, nagu nõustamine 
intellektuaalomandi küsimustes, tehno- ja 
teadmussiire, võrdlemine parimate 
rahvusvaheliste tavadega või tuleviku-
uuringute korraldamine ja prognoosimine, 
et selgitada välja EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulevased suunad.
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid koos 
otsustama, millises valdkonnas neid 
ülesandeid kõige tõhusamalt täita saab.
Selleks on väga oluline, et EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kehtestaksid püsivad mehhanismid 
süsteemseks koostööks 
valdkondadevahelistes küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 1 – IV osa – punkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT eelarve ajavahemikus 2014–2020 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks 
on 3,1 miljardit eurot ja sellel on kolm 
põhikomponenti: kolme tegutseva teadmis-
ja innovaatikakogukonna tugevdamine, 
järk-järguline liikumine uute, vastavalt 
2014. ja 2018. aastal loodavate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamise suunas,
levitamis- ja teavitustegevus ning 
halduskulud.
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Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Suurem osa EIT eelarvest eraldatakse 
endistele ning uutele teise ja kolmanda 
etapi teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele vastavalt 
juhatuse heakskiidetavatele kavadele ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valikuprotsessi tulemustele ning
rakendusmäärale kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 294/2008.

.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 4.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT osaleb paljudes levitamis- ja 
teavitustegevustes ning see suurendab 
märkimisväärselt tema töö mõju kogu 
Euroopas. Paljud valdkondadevahelised 
toetus- ja järelevalveteenused loovad 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevusele lisaväärtust ja tulu. Niisuguse 
tegevuse elluviimiseks eraldatakse EIT 
eelarvest ligikaudu 10–15%.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EIT tahab saada avatud 
uuendustegevust ja lihtsustamist 
käsitlevate uute mudelite valdkonna 
teerajajaks, peaks seda kajastama ka tema 
halduspõhimõtted. EIT peakorter peab 
olema õhuke organisatsioon, mis järgib 
strateegilist käsitlusviisi ja püüab seega 
võimaluse korral kasutada alati 
eksperditeadmisi, kuid ei loo selleks 
tarbetuid ulatuslikke ja püsivaid struktuure.
Halduskulud, mis koosnevad personali-, 
juhtimis-, infrastruktuuri- ja 
tegevuskuludest, ei moodusta aja jooksul 
EIT eelarvest rohkem kui 2,4%. Osa 
halduskuludest kannab asukohariik 
Ungari, mis annab kuni 2030. aastani 

EIT peakorter peab olema õhuke 
organisatsioon, mis järgib strateegilist 
käsitlusviisi ja püüab seega võimaluse 
korral kasutada alati eksperditeadmisi, kuid 
ei loo selleks tarbetuid ulatuslikke ja 
püsivaid struktuure. Halduskulud, mis 
koosnevad personali-, juhtimis-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskuludest, ei 
moodusta aja jooksul EIT eelarvest rohkem 
kui 5%.
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büroopinnad tasuta ning eraldab kuni 
2015. aasta lõpuni igal aastal 1,5 miljonit 
eurot personalikuludeks. Selle alusel on 
halduskulud aastatel 2014–2020 
ligikaudu 77 miljonit eurot.

Or. en
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SELETUSKIRI

EIT kui ELi tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika põhivahendi olulisuse ning selle strateegia 
ja toimimise suhtes valitseb tugev üksmeel. See annab raportöörile võimaluse jätta käesolevas 
lühikeses seletuskirjas vahele kõik need küsimused, mille puhul puudub vajadus komisjoni 
ettepanekut olulisel määral muuta, ning keskenduda aspektidele, mida meie arvates tuleks EIT 
oluliste eesmärkide paremaks täitmiseks veidi muuta.

EIT kui Euroopa instituut ja üleilmne tippteadmiste kaubamärk

EIT ei ole programm, EIT ei ole võrgustik: EIT on instituut. Loomulikult töötab ta programmi 
raames, loomulikult loob ta tehnoloogia- ja innovatsioonivõrgustikke paljude eri partneritega, 
kuid see on instituut, millel on täita tähtis roll, tegemist ei ole pelgalt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse haldaja, koordineerija või hõlbustaja rolliga. Instituudina 
tuleks seda erinevalt programmi Horisont 2020 teistest osadest käsitleda väga eripärasel viisil.
EIT on nii otsene innovatsioonivahend kui ka haridusvahend, mis toob täieõigusliku 
haridusmõõtme ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. See on üks EIT eripärasid kogu ELi 
poliitilises raamistikus: tegemist on ainsa vahendiga, mis täidab teadmiste kolmnurga.

Meie eesmärk on muuta EIT Euroopas ja piiri taga suureks innovatsioonipartneriks, kuid 
samuti suureks teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute ja vastastikuse vahetuse, heade tavade 
ja teadmiste vahetamise kultuuri levitamise keskuseks.

EIT võib tugevdada oma rolli selles valdkonnas vastuvõtjana ja korraldades (või korraldades 
koos oma teadmis- ja innovaatikakogukondadega) suuri konverentse, seminare, 
tehnoloogianäitusi ning spetsiifilist koolitustegevust, ülikoolikursuste mooduleid või 
koolidele ettenähtud programme, suvekursusi, EIT stipendiumiprogramme, lisaks EIT 
märgistusega magistri- ja doktoriõppeprogramme, mis on juba olemas ning mida tuleks edasi 
arendada. 

Kuigi EIT on haridus-, tehnoloogia- ja innovatsiooniinstituut, et saa seda näha kui meie 
avaliku või erasektori ülikoolide ja teaduskeskuste konkurenti (ning see ei saa ka nii toimida), 
vaid kui kõigi nende käsutuses olevat olulist vahendit, mille abil arendada paremat koostööd, 
püsivat arvamuste ja kogemuste vahetamist ja koostada erisuguseid ühisprojekte: ühiseid 
teadusprojekte, ühiseid innovatsiooniprojekte ja ühiseid haridusprojekte. Nii aitab EIT tulla 
ELil toime komisjon ettepanekus nimetatud probleemiga: „ehkki meil on kogu ELis 
konkreetseid näiteid kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem”.

Me peame ka tunnistama, et EIT ei ole Euroopas ega ülemaailmses plaanis nähtav ega 
tunnustatud. Uus strateegiline tegevuskava peaks selle probleemi lahendama ning püüdma 
luua rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadmiste kaubamärgi, mis aitab meelitada ligi talente 
nii Euroopast kui ka väljastpoolt ning luua soodsaid strateegilisi sidemeid oluliste 
rahvusvaheliste partneritega.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja eri asju. Kindlasti aitab nimetatud tegevuste põhjalik 
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tegevuskava probleemi lahendada; vaja on ka head ja tulemuslikku kommunikatsiooni, kuid 
meie arvates on strateegilise tegevuskava põhielement instituudi tulevaste ruumidega seotud 
suur edasiminek.

EIT uus peakorter

Ettevõtlusmaailmas on enesestmõistetav, et ettevõtte peakorter on institutsioonilise 
kommunikatsiooni ja kaubamärgi kujundamise seisukohalt väga oluline vahend. Meie arvates 
on aeg EIT-ga seoses see küsimus lahendada, kui me soovime luua instituudile üleilmse 
tippteadmiste kaubamärgi, mis näib olevat üksmeelne eesmärk.

Selleks, et maailm näeks EIT-d oma valdkonna ülemaailmse osalejana, mis on täielikult 
tippteadmistele pühendunud, peab EIT-l endal olema tipptasemel asupaik. See peegeldab 
tähtsust, mida EL tervikuna oma tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitikale omistab.

Meie arvates on Euroopa Parlamendi hooned Strasbourgis EIT majutamiseks täiesti kohased.
Me arvame, et EIT peakorteri viimine meie Strasbourgi hoonetesse tähendab soodsat muutust 
mitte üksnes EIT jaoks, vaid ka Euroopa Parlamendi ja ELi jaoks nii poliitilises kui 
majanduslikus mõttes. See oleks väga hea lahendus ka Strasbourgi linna jaoks. Miks?

EIT paigutamine Euroopa Parlamendi hoonetesse Strasbourgis tõmbaks kohe Euroopa ja 
maailma tähelepanu ning viiks EIT projekti ajakirjanduse keskmesse. Euroopa kodanikud ja 
ettevõtted ning meie ülemaailmsed partnerid näeksid seda kui suurt sümbolit, mis tähistab uut 
kontseptsiooni, mille EL järgmisel seitsmeaastasel perioodil vastu võtab, suurendades oma 
tähelepanu ja panust jõulisema innovatsioonipoliitika valdkonnas.

Poliitilisest vaatepunktist vastaks see Euroopa Parlamendi liikmete enamuse seisukohale, 
mida hiljutised nimelised hääletused kaks korda kinnitasid ning mille järgi peaks olema üks 
asukoht. Samuti vastaks see paljude Euroopa Parlamendi liikmete soovile mitte jätta oma 
otsust tühjaks.

ELi ja selle institutsioonide suhtes valitsevast avaliku arvamuse seisukohast eeskätt praegusel 
kriisi ja avaliku sektori kulutuste kärpimise ajal ei saa see otsus tuua kaasa midagi muud kui 
poolehoidu.

Majanduslikust aspektist ning võttes arvesse ELi üldeelarvet üldiste arvude taustal – nagu me 
peame tegema – võib selle otsusega kaasneda ainult kogukulude vähenemine. Lahenduse 
vastuvõtmiseks ei ole vaja mingit lisaraha, vaid pigem vastupidi.

Strasbourgi linna jaoks oleks tegemist väga hea lahendusega. Linna prestiiž on muutumatu; 
see on isegi suurenenud, sest linnast saaks Euroopa teadmiste ja innovatsiooni pealinn ning 
mitte ainult tänu EIT asupaigale, vaid seepärast, et hoonete omaduste tõttu võiks EL paigutada 
samasse kohta ka muud Euroopa akadeemilised ja teadusega seotud projektid ja 
institutsioonid. Linnaelu hea juhtimise seisukohalt on palju parem, kui siin on alaliselt elavad 
ja töötavad alaliselt inimesed, mitte tuhanded kolm päeva kuus kohalviibivad pendeldajad.
EIT korraldaks Strasbourgis regulaarselt palju suuri sündmusi paljude osavõtjatega.
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EIT ja selle praeguse, kuid peamiselt tulevase tegevuse jaoks näivad Strasbourgi ruumid 
täiuslikena. Need võivad kindlasti olla odav, lihtne ja kiire lahendus EIT peakorteri 
majutamise küsimusele, kuid pakuvad EIT-le ka võimalust korraldada suuri konverentse, 
seminare, koolitustegevust ja -kursusi, samuti tehnoloogia- ja teadusnäitusi – koht hõlmab 
suuri ja väikseid koosolekuruume (või klassiruume), kontoreid, baare ja restorane, isegi 
vannituba sisaldavat mitutsada ruumi, kus kõikjalt maailmast kohale tulevaid üritustel 
osalejaid võib tasuta majutada. 

Strasbourgi hoonetes paikneks ka EIT sihtasutus, EIT sidusrühmade foorum, EIT vilistlaste 
võrgustik ja muud algatused, alustavad ettevõtted, ülikoolide võrgustikud.

Seal võiksid paikneda ka mõned uued teadmis- ja innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskused, kus partneritel oleksid suurepärased tingimused teha iga päev tihedat 
koostööd (see ei tohiks kahjustada teadmis- ja innovaatikakogukondade paiknemise jaotuse 
peamist poliitilist suunist, mis aitab tugevdada kohalikke ja üleilmseid ühendusi ning 
koostööd eri riiklike ja piirkondlike ametiasutustega ja ülikoolidega, kohalike klastrite ja 
VKEdega).

Me teame, et Euroopa Parlament ei saa seda isekeskis otsustada. Kuid ta võib esitada oma 
seisukoha ja paluda komisjonil selle teostatavust uurida. See on meie ettepanek.

Vahendite eraldamine

Et täita edukalt ülesanded, mida on vaja EIT ülemaailmseks tippteadmiste kaubamärgiks 
muutmiseks, vajab EIT reaalset eelarvet, mis ületab kaugelt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade lihtsa eelarvete summa. Komisjoni ettepanekus nähakse 4,4% ette 
levitamis- ja teavitustegevuseks ning 2% halduskuludeks. Selline vahendite eraldamine on 
kooskõlas praeguse, n-ö ainult teadmis- ja innovaatikakogukondi (või peaaegu ainult teadmis-
ja innovaatikakogukondi) hõlmava EIT kontseptsiooniga. Kuid vahest ei ole EIT käsitamine 
n-ö ainult teadmis- ja innovaatikakogukondi hõlmava projektina sobiv, pidades silmas neid 
olulisi ülesandeid ja rolli, mida EIT võib ELis täita, nagu on kirjeldatud eespool ning 
soovitatud komisjoni ettepanekus.

EIT-le teistsuguse ja kaugeleulatuvama kontseptsiooni rajamiseks ei vaja me tegelikult EIT 
jaoks rohkem raha: lihtne muutus komisjoni ettenähtud ressursside jaotuses võib olla piisav.
10–15% eraldamine üldeelarvest EIT enda tegevusele, 2% halduskuludeks ja ülejäänu 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele hoidmine on võimalik lahendus, arvestades järgmist 
teavet teadmis- ja innovaatikakogukondade hulga ja suuruse kohta.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade hulgast ja suurusest

Esialgse kolme teadmis- ja innovaatikakogukonna loomise protsessis kasutatud kogukondade 
mudel ja suurus, mille järgi peavad need kohe loomishetkest peale hõlmama kriitilist massi, 
oli tõenäoliselt projekti käivitamiseks sobiv vorm. Tehnoloogia- ja innovatsioonimaailmas on 
suutlikkus saavutada kriitiline mass tõepoolest kriitilise tähtsusega.
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Samasugust nõuet võib kohaldada mõne uue teadmis- ja innovaatikakogukonna suhtes. Nüüd 
on aga vahest võimalik veidi teistsugune lahendus: kui EIT on sellisel kujul hea mõõtmega 
olemas, kas ei saa seda pidada iseenesest, koos praegu olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade võrgustikuga, kriitilise massi moodustajaks või kriitilise massi 
taustaks, mis kergendab väiksemate teadmis- ja innovaatikakogukondade või muude EIT 
piirkondliku koostöö projektide loomist? Mõnel juhul võivad väiksemad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad eripärastest probleemidest jagusaamisel paremaks lahenduseks 
osutuda. Sellisel juhul võib teadmis- ja innovaatikakogukondade suuruse (üks suurus sobib 
kõigile) dogmaatiline käsitus takistada parima lahenduse leidmist.

Tegutsedes peaksime silmas pidama seda, mis mõnikord toimub ettevõtlusmaailmas, kus 
suure kontserniga seotud väikse ettevõtte loomine võib esindada tõhusas ja dialektilises 
kombinatsioonis nii väikeste organisatsioonide lihtsust ja paindlikkust kui ka suure kontserni 
prestiiži, stabiilsust ja turutagatisi.

Nüüd tuleb teadmis- ja innovaatikakogukondade arendamisel pidada silmas arvulist ja 
temaatilist mitmekesisust ning piirkondlikku hõlmatust. Peaksime toonitama, et – olgu 
tegemist suurte või väikestega – teadmis- ja innovaatikakogukonnad peaksid kujutama endast 
alati ülimalt lõimunud partnerlusi, mis toovad ülikoolid, teaduskeskused, ettevõtted, kaasa 
arvatud VKEd ning muud innovatsioonis osalejad kokku konkreetsete ühiskondlike 
probleemide juurde.

Ajavahemikuks 2014–2020 on komisjon juba määratlenud kuus teemavaldkonda, kus uue 
teadmis- ja innovaatikakogukonna asutamisega on võimalik luua olemasolevatele meetmetele 
enim lisaväärtust ja anda uuendustegevusele tõeline tõuge: 

• lisaväärtusega tootmine;
• tulevikutoit – säästev tarneahel alates ressurssidest kuni tarbijateni;
• uuendustegevus tervislike eluviiside ja aktiivsena vananemise jaoks;
• toorained – säästev uurimine, kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt ja asendamine;
• arukad turvalised ühiskonnad;
• linnaline liiklus.

Meie arvates on liiga vara seda nimekirja heaks kiita ja sulgeda ning alt üles lähenemisviisi 
tuleks edasi arendada, nii et kaalumist väärt taotlusi võib esitada ka muudes valdkondades, nt 
merede säästva kasutamise, vee- ja merevaldkonna teadmis- ja innovaatikakogukonnaga 
seoses. Nimekiri ei ole veel suletud ning otsust uute käivitatavate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade hulga, suuruse ja ajakava kohta ei ole veel tehtud. EIT-l on õigus 
otsustada määrusele vastavalt ise tulevaste teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valikuprotsessi üle avatud, läbipaistval ja konkurentsipõhisel viisil, võttes arvesse programmis 
Horisont 2020 määratletud prioriteete.

EIT juhatusel peaks olema õigus korraldada ise avalikul ja läbipaistval viisil, EIT määruses 
ettenähtud menetluse kohaselt tulevaste teadmis- ja innovaatikakogukondade valimist, võttes 
aluseks suurtele ühiskondlikele probleemidele vastavad üldised teemad. Taotluste 
vastuvõtmine peaks olema avatum kui iga etapi kolme tegevusvaldkonna eelnev 
kindaksmääramine, nagu komisjon soovitas. Võiks olla rohkem, võiks olla vähem. 

Teadmis- ja innovaatikakogukondade suuruse (ja rahastamisvajaduste) paindlikum käsitus 
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võib tuua kaasa olukorra, kus teises ja/või kolmanda etapis võib ette näha enam kui kolm uut 
teadmis- ja innovaatikakogukonda.

Igatahes hoiab juhatus ELi institutsioonid, eeskätt Euroopa Parlamendi igakülgselt kõnealuse 
protsessiga kursis ning võtab nende teemakohaseid arvamusi arvesse.

Pikaajalistest majanduslikest suhetest teadmis- ja innovaatikakogukondadega

Teadmis- ja innovaatikakogukondade elutsükli esimeses etapis annab EIT kuni 25% teadmis-
ja innovaatikakogukondade eelarvest. Teadmis- ja innovaatikakogukondadesse tehtavate EIT 
investeeringute tasuvust on võimalik mõõta selle põhjal, kui palju saab neist kasu ühiskond ja 
majandus – selleks on näiteks paremad haridusvõimalused, uute ettevõtete ja uute töökohtade, 
uute toodete ja teenuste loomine.

Aja jooksul võivad teadmis- ja innovaatikakogukonnad uusi turu- või ühiskondlikke 
võimalusi ära kasutades muutuda EIT vahenditest sõltumatuks, kui esialgne projekt loomuliku 
lõpuni jõuab. Kuid võib-olla ei tähenda see, et EIT peaks lõpetama oma majandusliku seotuse 
selle teadmis- ja innovaatikakogukonna, institutsiooni või ettevõttega, milleks see 7- või 15-
aastase programmi lõppedes kujuneb. EIT peaks kaaluma ka võimalust olla pikaajaline 
ettevõtluspartner projekti juures, mida ta on aidanud luua, ning saada projekti pakutavat 
võimalikku tulu, mis ei tulene üksnes intellektuaalomandi otsesest ja kaudsest 
ärakasutamisest.

Nende partnerlussuhete hoidmine võib nii tehnoloogilisest kui ka majanduslikust seisukohast 
olla strateegiliselt tähtis. Need tulud aitaksid EIT eelarvega rahastada uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi või olla abiks muude haridusprojektide koostamisel.


