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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

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.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut
(COM(2011)0817 –C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0817);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 173 lõiget 3, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0467/2011),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, eelarvekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa 2020. aasta strateegias aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
kohta omistatakse oluline roll Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
(edaspidi „EIT”), mis annab oma panuse
mitme juhtalgatuse elluviimisel.

(1) Euroopa 2020. aasta strateegias aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
kohta omistatakse oluline roll Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
(edaspidi „EIT”), mille eesmärk on anda 
oma panus mitme juhtalgatuse, eeskätt 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” ja 
„Noorte liikuvus” elluviimisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted. Lisaks peaks EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad kui 
Euroopa juhtivad innovatsioonivaldkonna 
institutsioonid püüdma töötada välja 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
uuenduslikud tavad.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.
Iga teadmis- ja innovaatikakogukond 
peaks looma oma konkreetses 
tegevusvaldkonnas ka sidusrühmade 
foorumi.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) EIT peaks püüdma teha tihedamat 
koostööd väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatega (VKEd), et tagada nende 
aktiivne osalemine sidusrühmade foorumi 
tegevuses. Lisaks tuleks asjakohasel viisil 
kaasata teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse 
riigiettevõtted ja kohalikud ametiasutused 
ning mittetulundusühendused.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) EIT 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 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Kuna sotsiaalsed ettevõtted on 
olemuslikult oma pakutavate kaupade ja 
teenuste, oma töökorralduse ja 
kasutatavate tootmismeetodite seisukohast 
väga uuenduslikud, peaks sotsiaalse 
ettevõtluse edendamine olema EIT ja 
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teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevuse osa.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid.

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid. Eeskätt ELi vahendid 
peaksid võimendama muude era- ja 
avalikust sektorist lähtuvaid 
rahastusallikaid ning sellise võimenduse 
ulatus tuleks selgelt määratleda.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EIT asutuste koosseisu tuleks 
lihtsustada. EIT juhatuse toimimist tuleks 
ratsionaalsemaks muuta ning juhatuse ja 
direktori rolli ja ülesandeid tuleks veelgi 
täpsustada.

(8) EIT asutuste koosseisu tuleks 
lihtsustada ning see peaks kajastama 
teadmiste kolmnurga kolme mõõdet. EIT 
juhatuse toimimist tuleks ratsionaalsemaks 
muuta ning juhatuse ja direktori rolli ja 
ülesandeid tuleks veelgi täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, sealhulgas nende 
eelisvaldkonnad ning valimisprotsessi 
korraldus ja ajastus, tuleks kindlaks 
määrata vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud korrale.

(9) Käivitada tuleks uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ning need tuleks 
valida avatud, läbipaistva ja konkurentsil 
põhineva protsessi käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) EIT peaks nimetama nii palju 
teadmis- ja innovaatikakogukondi kui 
rahanduslikult võimalik, tingimusel, et 
nende tegevusulatus jääb programmi 
Horisont 2020 eesmärkide piiresse, et nad 
vastavad moodustamise 
miinimumtingimustele ning tegutsevad 
määratletud valikukriteeriumite järgi 
tulemuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) EIT peaks nimetama teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, kelle 
tegevusulatus jääb programmi Horisont 
2020 sammastes „Ühiskondlikud 
probleemid” ja/või „Juhtpositsioon 
tööstusliku tehnoloogia vallas” 
määratletud erieesmärkide raamesse või 
asub nende eesmärkide kokkupuutealas.
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Lisaks peaks EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade nimetamise 
protsessis võtma arvesse asjaolu, et mitte 
kõikidel teadmis- ja 
innovaatikakogukondadel ei ole 
ühesugused finantsvajadused ning mõned 
on kapitalimahukamad kui teised.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise korraldamisel on 
vaja komisjoni ja EIT vahelist koostööd, et 
tagada sidusus ELi tasandi üldise 
järelevalve- ja hindamissüsteemiga.

(11) Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise korraldamisel on 
vaja komisjoni ja EIT vahelist koostööd, et 
tagada sidusus ELi tasandi üldise 
järelevalve- ja hindamissüsteemiga.
Eeskätt tuleks täpsustada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja EIT 
järelevalve põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis. Peale 
selle peaksid EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad püüdma 
arendada veelgi suuremal määral 
teavitustegevust ning looma sidemed 
institutsioonide, pädevuskeskuste ja 
muude partneritega väiksema 



PR\903210ET.doc 11/46 PE489.664v01-00

ET

tulemuslikkusega piirkondadest, et ka 
nemad võiksid olla kaasatud ning EIT ja 
kogukondade tegevusest osa võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EIT peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
rahastamise, järelevalve ja hindamise 
kriteeriumid ja korra vastu võtma enne 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valimisprotsessi algust.

(14) EIT peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
rahastamise, järelevalve ja hindamise 
kriteeriumid ja korra vastu võtma enne 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valimisprotsessi algust. Eeskätt tuleks 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
aastase rahalise toetuse eraldamiseks 
kehtestada konkurentsivõimeline 
läbivaatusmehhanism. 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EIT kolmeaastases tööprogrammis 
tuleks arvesse võtta komisjoni arvamust 
instituudi erieesmärkide kohta, mis on 
määratletud programmis Horisont 2020, 
ja instituudi ning Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta.

(15) EIT kolmeaastases tööprogrammis 
tuleks arvesse võtta komisjoni, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu arvamust; sisse 
tuleks seada ka iga-aastane dialoog EIT 
ja Euroopa Parlamendi vahel. 

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks tugevdama oma rolli 
EIT tegevuse konkreetsete aspektide 
rakendamise üle järelevalve teostamisel.

(18) Komisjon ja EIT peaksid tugevdama 
oma rolli EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
konkreetsete aspektide rakendamise üle 
järelevalve teostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„„innovatsioon” – eri tüüpi teadmisi, 
võimeid ja oskusi ühendav protsess, kaasa 
arvatud sellise protsessi tulemused, 
millega uued ideed vastavad ühiskonna 
või majanduse nõudmistele ja loovad uusi 
tooteid, teenuseid, protsesse või äri- ja 
organisatsioonimudeleid, mis loovad 
ühiskondlikke väärtusi;”

Or. en

Selgitus

Et kinnistada EIT täiel määral kui vahend, millega rakendada programmi Horisont 2020, on 
oluline rõhutada seost teadmis- ja innovaatikakogukondade rolli ja Horisont 2020 
erieesmärkide vahel.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt -a a (uus)
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„„teadmis- ja innovaatikakogukond”–
kõrgharidusasutuste, 
teadusorganisatsioonide, äriühingute ja 
muude sidusrühmade autonoomne 
partnerlus innovatsiooniprotsessis 
strateegilise võrgustiku kujul (olenemata 
oma täpsest juriidilisest vormist), mis 
põhineb ühisel keskpika tähtajaga või 
pikaajalisel innovatsiooniplaneerimisel 
eesmärgiga saavutada EIT eesmärgid 
ning anda oma panus programmis 
Horisont 2020 sätestatud eesmärkide 
saavutamisse;”

Or. en

Selgitus

Et kinnistada EIT täiel määral kui vahend, millega rakendada programmi Horisont 2020, on 
oluline rõhutada seost teadmis- ja innovaatikakogukondade rolli ja Horisont 2020 
erieesmärkide vahel.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„„partnerorganisatsioon” – iga 
organisatsioon, mis on teadmis- ja 
innovaatikakogukonna liige; 
partnerorganisatsioonide hulka võivad 
kuuluda eelkõige kõrgharidusasutused, 
teadusasutused, riiklikud või 
eraettevõtted, finantsasutused, 
piirkondlikud ja kohalikud
valitsusasutused, sihtasutused, 
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mittetulundusühendused;”

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõige 9 asendatakse järgmisega:
„„strateegiline innovatsioonikava” –
poliitiline dokument, milles esitatakse EIT 
tulevaste algatuste pikaajaline strateegia, 
sh ülevaade kavandatud kõrgharidus-, 
teadus- ja innovatsioonitegevusest seitsme 
aasta jooksul.”

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „sidusrühmade foorum” – kohtumine, 
mis on avatud riiklike ja piirkondlike 
valitsusasutuste, organisatsioonide ning 
üksikute ettevõtlus-, kõrgharidus- ja
teadusvaldkonna üksuste esindajatele, 
klastritele, samuti muudele huvitatud 
isikutele kogu teadmiste kolmnurgas.”

10) „sidusrühmade foorum” – platvorm, 
mis on avatud riiklike ja piirkondlike 
valitsusasutuste, organisatsioonide ning 
üksikute ettevõtlus-, kõrgharidus- ja 
teadusvaldkonna üksuste esindajatele, 
klastritele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, samuti muudele 
huvitatud isikutele kogu teadmiste 
kolmnurgas.”

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 
edendab ja lõimib ta kõrgeimate 
standardite kohaseid kõrgharidus-, teadus-
ja innovatsioonitegevusi.

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majandusarengule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 
edendab ja lõimib ta kõrgeimate 
standardite kohaseid kõrgharidus-, teadus- ,
innovatsiooni- ja ettevõtlustegevusi.

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

Or. en

Selgitus

EIT ülesanne peaks olema tugevdada teadmiste kolmnurga kõiki kolme mõõdet. Kuna 
ettevõtluse edendamine on ettevõtluse/kolmnurga innovatsioonimõõtme oluline aspekt ja üks 
EIT peamisi ülesandeid, tuleks see tuua selgemalt esile.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nt 924/2008
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Komisjon määrab teadmiste 
kolmnurga kõiki kolme mõõdet esindavad 
vaatlejad, kes võtavad osa juhatuse 
koosolekutest.”

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) punkt a jäetakse välja; (a) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) määrab kindlaks oma prioriteedid ja 
põhitegevuse, et täita oma üldised ja 
erieesmärgid.”

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) punkt b asendatakse järgmisega:
„teeb tutvustustööd võimalike 
partnerorganisatsioonide, eeskätt VKEde 
seas ja arenevate pädevuskeskuste seas 
väiksema tulemuslikkusega ELi 
piirkondades, et edendada ja hõlbustada 
nende osalemist oma tegevuses;”

Or. en

Selgitus

Võrreldes arenenud piirkondade pädevuskeskustega on väiksema tulemuslikkusega ELi 
piirkondade pädevuskeskuste jaoks keeruline teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuses 
osaleda. EIT peaks arendama teavitustegevust, et suurendada nende osalemisvõimalusi EIT 
ning eeskätt teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuses. Samamoodi on oluline pakkuda 
VKEdele võimalust teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuses täiel määral osaleda.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a b (uus)
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (c)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) punkt c asendatakse järgmisega:
„c) valib välja ja nimetab kooskõlas 
artikliga 7 teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ning määrab 
kokkuleppeliselt kindlaks nende õigused 
ja kohustused; tagab neile vajaliku 
toetuse; rakendab nõuetekohaseid 
kvaliteedikontrolli meetmeid; teostab 
pidevalt järelevalvet ja hindab 
korrapäraselt nende tegevust; tagab 
nendevahelise kooskõlastatuse asjakohase 
taseme;”

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (f a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lisatakse järgmine punkt:
„(-f a) hindab intellektuaalomandi 
õigustega seotud tavasid ELi 
innovatsioonimaastikul ning nende mõju 
ELi innovatsioonivõimekusele, eeskätt 
majanduslikku mõju VKEdele; töötab 
välja ja esitab suunised uuenduslike 
intellektuaalomandi õiguste mudelite 
kohta, millega edendatakse teadmussiiret 
ja teadmiste levitamist nii teadmis- ja 
innovaatikakogukondade raames kui ka 
laiemalt kogu ELis;” 

Or. en
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Selgitus

Euroopa juhtiva innovatsiooni valdkonna institutsioonina peaks EIT-l olema uuenduslike 
tavade arendamise ja edendamise juures oma roll. Näiteks peaks EIT olema nn 
laboratoorium, mille abil toetada selliste uuenduslike intellektuaalomandi õiguste 
arendamist, mis on kohandatud Euroopa toimijatega ning suudavad vastata eri sektorite ja 
toimijate vajadustele ja huvidele kõikjal Euroopas.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a d (uus)
Määrus (EÜ) nr/294/2008
Artikkel 5 – punkt (g)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) punkt g asendatakse järgmisega:
„(g) arendab oma suutlikkust ja pädevust, 
et saada maailma tipptasemel organiks 
kõrghariduse, teadusuuringute, 
innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnas;”

Or. en

Selgitus

Et saavutada oma eesmärk saada maailma tipptasemel organiks, peab EIT arendama edasi 
omaenda suutlikkust ja pädevust.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a e (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (g a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) lisatakse järgmine punkt:
„(g a) soodustab innovatsiooni 
valdkonnaülest käsitust, eeskätt 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
organisatsiooniliste meetmete, uute 
ettevõtlusmudelite, süsteemide ja avaliku 
sektori uuenduste lõimimist;” 
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Or. en

Selgitus

EIT tegevus ei peaks olema suunatud üksnes tehnoloogiliste ja uuenduslike lahenduste turule 
toomise toetamisele.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – punkt (j)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„j) kutsub vähemalt kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et anda teavet EIT 
tegevuse, kogemuste, heade tavade ning 
liidu innovatsiooni-, teadus- ja 
hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse 
antava panuse kohta. Sidusrühmi 
kutsutakse väljendama oma seisukohti.

„j) kutsub vähemalt kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et jagada ja 
arutada sidusrühmadega EIT tegevust, 
kogemusi, häid tavasid ning liidu 
innovatsiooni-, teadus- ja 
hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse 
antavat panust.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) lisatakse järgmine punkt:
„(d a) teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valduses olevate 
patentide ja leiutiste vahelisi suhteid 
kaardistava andmekogu loomine ning 
nende omanike kindlaksmääramine.”

Or. en

Selgitus

Selle andmekogu abil saaks kaardistada tehnoloogilise keskkonna patendi vaatenurgast 
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lähtuvalt ning see lubaks uutel toimijatel, kes soovivad teadmis- ja innovaatikakogukondade 
teadus- ja innovatsioonivaldkondades osaleda, selgema ülevaate saada ning oma võimalusi 
hinnata.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) Artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Teadmis- ja innovaatikakogukondadel 
on oma sisekorralduse ja koosseisu 
määratlemisel märkimisväärne üldine 
autonoomsus. Eelkõige teevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad järgmist:
(a) asutavad juhatuse, mille koosseisu 
juures arvestatakse kõrgharidus-, teadus-
ja ettevõtlussektori esindajate vahelist 
tasakaalu;
(b) on avatud uutele liikmetele, eeskätt 
VKEdele, kes suudavad suurendada 
partnerluse väärtust;
(c) tegutsevad avatud ja läbipaistval viisil 
ning järgivad juhtimise parimaid tavasid.”

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondadel on suur autonoomia, kuid vaja on siiski täpsustada, 
missugused peaksid olema teadmis- ja innovaatikakogukondade vähimad tunnusjooned, 
üldpõhimõtted ja ülesanded. 

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c) lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
määravad kindlaks oma täpse 
tegevuskava ja töömeetodid. Eelkõige 
teevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad järgmist:
a) koostavad tegevust kajastavad aastased 
äriplaanid, mis hõlmavad erieesmärke, 
vahe-eesmärke ja võtmenäitajaid;
b) töötavad välja strateegiad rahandusliku 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks, millega 
kaasneb ELi vahendite järkjärguline 
vähendamine;
c) arendavad teavitustegevust, eeskätt 
seoses arenevate institutsioonidega ja 
pädevuskeskustega väiksema 
tulemuslikkusega ELi piirkondades; 
d) kutsuvad kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et teavitada 
asjakohaseid ja huvitatud sidusrühmi 
ning nendega konsulteerida;”

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondadel on suur autonoomia, kuid vaja on siiski täpsustada, 
missugused peaksid olema teadmis- ja innovaatikakogukondade vähimad tunnusjooned, 
üldpõhimõtted ja ülesanded. 

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. EIT alustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimist ja 
nimetamist vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas määratletud 

1a. EIT alustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimist ja 
nimetab nii palju teadmis- ja
innovaatikakogukondi kui rahanduslikult 
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eelisvaldkondadele ja ajakavale. teostatav, võttes aluseks nende kvaliteedi 
ning tingimuse, et nad täidavad 
minimaalsed valiku- ja lepingu sõlmimise 
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Ajavahemikul 2014–2020 moodustatud teadmis- ja innovaatikakogukondade sisu ja arvu ei 
tuleks eelnevalt paika panna. Selle asemel teeb raportöör ettepaneku volitada EIT looma nii 
palju teadmis- ja innovaatikakogukondi kui rahanduslikult võimalik, tingimusel, et valiku- ja 
kvaliteedikriteeriumid on täidetud ning kogukonnad on kooskõlas programmi Horisont 2020 
esmaste eesmärkidega, mis on esitatud sammaste „Ühiskondlikud probleemid” ja 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas” raames.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lisatakse järgmine lõige:
„1 b. Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
moodustamise minimaalsed 
valikukriteeriumid on järgmised: 
a) vähemalt kolmes eri liikmesriigis 
asutatud vähemalt kolme 
partnerorganisatsiooni osalemine. Kõik 
partnerorganisatsioonid peavad olema 
üksteisest sõltumatud osalemiseeskirjade 
artikli 7 tähenduses”;
b) teadmis- ja innovaatikakogukonna 
panus nende erieesmärkide täitmisse, mis 
on määratletud programmi Horisont 2020 
sammaste „Ühiskondlikud probleemid” ja 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” raames;
c) vähemalt kaks kolmandikku teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas osalevatest 
partnerorganisatsioonidest peab olema 
asutatud liikmesriikides.
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d) igasse teadmis- ja 
innovaatikakogukonda kuulub vähemalt 
üks kõrgharidusasutus, üks eraettevõte ja 
üks VKE.””

Or. en

(Vt muutva määruse artikli 1 punkti 6 alapunkte c ja d.)

Selgitus

Selguse nimel on teadmis- ja innovaatikakogukonna moodustamise miinimumkriteeriumid 
koondatud ühte artiklisse ja täiendatud neid uute kriteeriumitega: kooskõla programmiga 
Horisont 2020 ja VKEde kaasatus.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõike 2 sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:
„2. kriteeriumid teadmis- ja 
innovaatikakogukonna nimetamiseks 
peavad hõlmama vähemalt järgmist:”

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(-a) partnerluse võime anda panus 
programmi Horisont 2020 teemas 
„Ühiskonnaprobleemid” määratletud 
erieesmärkide ja/või teemas 
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„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” 
määratletud prioriteetide täitmisse.

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad peavad olema kooskõlas programmi Horisont 2020 
temaatiliste prioriteetidega ja seda hindamisprotsessi käigus näitama.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(a a) innovatsiooni valdkonnaülest 
käsitust, nt mittetehnoloogiliste 
lahenduste, organisatsiooniliste meetmete, 
uute ettevõtlusmudelite, süsteemide ja/või 
avaliku sektori uuenduste lõimimist;” 

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt - a d (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt (b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) lõike 2 punkt b jäetakse välja;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a e (uus)
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt (d)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) lõike 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) kõrghariduse, teaduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
tegutsevate organisatsioonide 
partnerlustes osalemise tasakaalu;”

Or. en

Selgitus

Avatuse, läbipaistvuse ja huvide tasakaalu põhimõtted peavad olema nii teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kui ka EIT juhtimispõhimõtete keskmes.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a f (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt (d a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a f) lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(d a) juhtimise avatuse ja läbipaistvuse 
näitamist ning strateegiat uute tulijate 
ligitõmbamiseks;”

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a g (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt (f a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a g) lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(f a) meetmeid sotsiaalmajanduslike 
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toimijate kaasamise ja 
sotsiaalmajanduslike toimijatega tehtava 
koostöö toetamiseks, hõlmates vajaduse 
korral riigiasutusi, avaliku sektori 
ettevõtteid ja mittetulundusühendusi;”

Or. en

Selgitus

Koostöö teadmis- ja innovaatikakogukondadega ei peaks piirduma erasektoriga, vaid peaks 
olema võimalik mis tahes tüüpi organisatsiooniga, mis konkreetses valdkonnas 
innovatsiooniprotsessis osaleb.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a h (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt (g)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a h) lõike 2 punkt g asendatakse 
järgmisega:
„(g) valmisolekut suhelda 
organisatsioonide ja võrgustikega 
väljaspool teadmis- ja 
innovaatikakogukonda eesmärgiga 
jagada häid tavasid ja tipptaseme 
teadmisi, sealhulgas väiksema 
tulemuslikkusega piirkondadega.”

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3) Miinimumtingimus teadmis- ja 
innovaatikakogukonna moodustamiseks 
on vähemalt kolme 

välja jäetud
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partnerorganisatsiooni osalemine, kes on 
asutatud vähemalt kolmes erinevas 
liikmesriigis. Kõik need 
partnerorganisatsioonid peavad olema 
üksteisest sõltumatud osalemiseeskirjade 
artikli 7 tähenduses.”

Or. en

(vt artikli 7 lõike 1b muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4) Enamik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas osalevatest 
partnerorganisatsioonidest peab olema 
asutatud liikmesriikides. Igasse teadmis-
ja innovaatikakogukonda kuulub 
vähemalt üks kõrgharidusasutus ja üks 
eraettevõte.”

välja jäetud

Or. en

(vt artikli 7 lõike 1b muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) lisatakse järgmine lõige:
„Artikkel 7 -a
Rahastamisallikad ja 
rahastamispõhimõtted
1. EIT-d rahastatakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest eraldatava toetusega artiklis 
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19 sätestatud rahastamispaketi raames ja 
muudest era- ja avaliku sektori allikatest 
eraldatavate toetustega.
2. Teadmis- ja innovaatikakogukondi 
rahastatakse eelkõige järgmistest 
allikatest:
(a) partnerorganisatsioonide antavad 
toetused, mis moodustavad 
märkimisväärse osa rahalistest 
vahenditest;
(b) kohustuslikud või vabatahtlikud 
toetused liikmesriikidelt, kolmandatelt 
riikidelt või nende ametivõimudelt;
(c) toetused rahvusvahelistelt organitelt 
või institutsioonidelt;
(d) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevustulu ning intellektuaalomandi 
õiguste kasutustasud;
(e) sihtkapitalist saadav tulu, kaasa 
arvatud tulu, mida haldab EIT sihtasutus;
(f) annakud, annetused ja eraldised 
eraisikutelt, institutsioonidelt, 
sihtasutustelt või muudelt riiklikelt 
ametiasutustelt;
(g) EIT toetused;
(h) rahastamisvahendid, sealhulgas 
Euroopa Liidu üldeelarvest eraldatud 
rahastamisvahendid.
Toetus võib olla ka mitterahaline.
3. Üksikasjad EIT poolsele rahastamisele 
ligipääsemise kohta määratletakse artikli 
21 lõikes 1 nimetatud EIT 
finantseeskirjades.
4. EIT toetus teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele:
(a) võib katta kuni 100% teadmis- ja 
innovaatikakogukonna väärtust lisava 
tegevuse abikõlblike kulude 
kogusummast.
(b) ei ületa 25% teadmis- ja 
innovaatikakogukonna iga-aastasest 
aastaeelarvest, arvestades kolme aasta 
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keskmist.
5. EIT loob konkurentsivõimelise 
läbivaatusmehhanismi, et eraldada 
märkimisväärne osa oma aastasest 
finantstoetusest teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.
Konkurentsivõimeline 

läbivaatusmehhanism hõlmab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade aastastes 
äriplaanides esitatud projektide kvaliteedi 
ja potentsiaali hindamist ning artiklis 7a 
määratletud pideval järelevalvel 
põhinevate eelmiste aastate tulemuste 
hindamist;
6. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
või nende partnerorganisatsioonid võivad 
taotleda liidu abi, eelkõige liidu 
programmide ja fondide raames 
kooskõlas vastavate eeskirjadega ning 
võrdsel alusel teiste taotlustega. Selliseid 
toetusi ei eraldata tegevustele, mida 
Euroopa Liidu üldeelarvest juba 
rahastatakse. Muudest liidu 
programmidest ja fondidest lähtuv 
finantstoetus ei ületa 25% teadmis- ja 
innovaatikakogukondade iga-aastasest 
aastaeelarvest, arvestades kolme aasta 
keskmist.”

Or. en

(Määruse artikkel 14 on viidud artiklisse 7-a)

Selgitus

Selguse nimel on rahastusallikad (artikkel 14) ja rahastamispõhimõtted koondatud ühte 
artiklisse ja muudetud nii, et need hõlmaksid teadmis- ja innovaatikakogukondade 
võimendava mõju põhimõtteid (maksimaalselt 25% EIT toetusest ja maksimaalselt 50% ELi 
fondidest pärinevast kogutoetusest) ning konkurentsivõimelist läbivaatusmehhanismi iga-
aastasteks teadmis- ja innovaatikakogukondade eraldisteks.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 a (uus) – pealkiri



PE489.664v01-00 30/46 PR\903210ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
hindamise ja järelevalve põhimõtted

Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise põhimõtted

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva 
järelevalve ja korrapärased
välishindamised.

„1. EIT korraldab asjakohaste 
tulemuslikkuse näitajate alusel ja koostöös 
komisjoniga iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna väljundi, tulemuste 
ja mõju pideva järelevalve ja kolme aasta 
järel toimuvad välishindamised.

Pidev järelevalve hõlmab järgmist:
a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
panust programmi Horisont 2020 
erieesmärkide saavutamisse;
b) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
üldist tulemuslikkust, mis põhineb 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kesksetel näitajatel;
c) konkreetsete teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuslikkust 
kogukonna äriplaanides sätestatud 
individuaalsete eesmärkide ja 
tulemuslikkuse põhinäitajate alusel;”

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondade järelevalvepõhimõtted peaksid olema selgemalt 
määratletud.
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulemuslikkust, mida mõõdetakse pideva 
järelevalvega, kasutatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele iga-aastase 
EIT finantstoetuse eraldamiseks 
kehtestatud konkurentsivõimelise 
läbivaatusmehhanismi alusena, nagu on 
määratletud artikli 7a lõikes 4 a.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7a – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulemuslikkust, mida mõõdetakse pideva 
järelevalve kaudu, kasutatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele antava iga-
aastase EIT finantstoetuse 
määratlemiseks kehtestatud 
konkurentsivõimelise 
läbivaatusmehhanismi alusena. EIT ja 
komisjoni poolseks järelevalvesüsteemi 
arendamiseks tuleb võtta arvesse II lisas 
esitatud esialgset näitajate nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonna kestus, 
pikendamine ja lõpetamine

Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
rahastamise kestus, pikendamine ja 
lõpetamine

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukond võib toimida jätkuvalt ilma ELi rahastuseta. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahastamine peab olema määratletud ajaliselt, mitte teadmis- ja 
innovaatikakogukonna enda eluajaga.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt perioodiliste hindamiste 
tulemustele ja teatavate valdkondade 
spetsiifilisusele on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tavaline 
tegevusaeg 7–15 aastat.

1. Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
EIT poolse rahastamise esialgne kestus 
on kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võib otsustada pikendada 
teadmis- ja innovaatikakogukonna algselt 
sätestatud tegevuse kestust, kui see on 
kõige sobivam viis ETI eesmärkide 

2. Olenevalt artiklis 7a määratletud 
pideva järelevalve ja korrapäraste 
hindamiste tulemustest, võib juhatus iga 
kolme aasta järel otsustada pikendada 
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saavutamiseks. teadmis- ja innovaatikakogukonna 
rahastamist, kui selgub, et ta saavutab 
oma ja EIT eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) artikli 13 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. EIT avalikustab oma kodukorra, 
artikli 21 lõikes 1 nimetatud 
finantseeskirjad ning artiklis 7 nimetatud 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valimise üksikasjalikud kriteeriumid enne 
ettepanekute esitamise üleskutset teadmis-
ja innovaatikakogukondade valimiseks.”

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) artikli 13 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. EIT avalikustab viivitamata artiklis 15 
osutatud strateegilise innovatsioonikava, 
jooksva kolmeaastase tööprogrammi ja 
iga-aastase tegevusaruande ning EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise tulemused;”
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Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – sissejuhatav osa
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 14 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

(10) Artikkel 14 jäetakse välja.

Or. en

(vt artikkel 7-a (uus)

Selgitus

Selguse nimel on rahastamisallikad (artikkel 14) ja rahastamispõhimõtted koondatud ühte 
artiklisse (artikkel 7-a).

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2) Teadmis- ja innovaatikakogukondi 
rahastatakse eelkõige järgmistest 
allikatest:

välja jäetud

(a) partnerorganisatsioonide antavad 
toetused, mis moodustavad 
märkimisväärse osa rahalistest 
vahenditest;
(b) kohustuslikud või vabatahtlikud 
toetused liikmesriikidelt, kolmandatelt 
riikidelt või nende ametivõimudelt;
(c) toetused rahvusvahelistelt organitelt 
või institutsioonidelt;
(d) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
enda tegevustulu ning 
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intellektuaalomandi õiguste kasutustasud;
(e) kapitali sihtannetused, sealhulgas EIT 
sihtasutuse hallatavad sihtannetused;
(f) annakud, annetused ja toetused 
eraisikutelt, institutsioonidelt, 
sihtasutustelt või muudelt siseriiklikelt 
asutustelt;
(g) EIT toetused;
(h) rahastamisvahendid, sealhulgas 
Euroopa Liidu üldeelarvest eraldatud 
rahastamisvahendid.
Toetus võib olla ka mitterahaline.”

Or. en

(vt artikkel 7-a)

Selgitus

Selguse nimel on rahastamisallikad (artikkel 14) ja rahastamispõhimõtted koondatud ühte 
artiklisse (artikkel 7-a).

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4) EIT toetus võib katta kuni 100 % 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väärtust lisava tegevuse abikõlblike 
kulude kogusummast.”

välja jäetud

Or. en

(vt artikkel 7-a)

Selgitus

Selguse nimel on rahastamisallikad (artikkel 14) ja rahastamispõhimõtted koondatud ühte 
artiklisse (artikkel 7-a).
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 15 punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, 
mis põhineb strateegilisel 
innovatsioonikaval (kui see on vastu 
võetud) ning milles esitatakse EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
peamised prioriteedid ja kavandatud 
algatused, sealhulgas hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta.
Samuti esitatakse selles asjakohased 
näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse üle järelevalve teostamiseks. EIT 
esitab esialgse jooksva kolmeaastase 
tööprogrammi komisjonile iga N-2 
31. detsembriks. Komisjon esitab kolme 
kuu jooksul oma arvamuse programmis 
Horisont 2020 määratletud EIT 
erieesmärkide ja EIT ning liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta. EIT võtab 
komisjoni arvamust nõuetekohaselt 
arvesse ja põhjendab mittenõustumise 
korral oma seisukohta. EIT edastab lõpliku 
tööprogrammi teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele;

(a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, 
milles esitatakse EIT ja teadmis- ja 
innovaatikakogukondade peamised 
prioriteedid ja kavandatud algatused, 
sealhulgas hinnang rahastamisvajaduse ja -
allikate kohta ning kavatsus jätkata iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
rahastamist või mitte. Samuti esitatakse 
selles asjakohased näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse üle järelevalve teostamiseks. EIT 
esitab esialgse jooksva kolmeaastase 
tööprogrammi komisjonile, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga N-2 
31. detsembriks. Komisjon, Euroopa 
Parlament ja nõukogu esitavad kolme kuu 
jooksul oma arvamuse. EIT võtab esitatud 
arvamusi nõuetekohaselt arvesse ja 
põhjendab mittenõustumise korral oma 
seisukohta. EIT edastab lõpliku 
tööprogrammi teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele;

Or. en

Selgitus

Kolmeaastaste tööprogrammide vastuvõtmise üle otsustajate suhtes peaks kehtima suurem 
järelevalve. Nagu EIT algetapi puhul, kui esimese kolmeaastase tööprogrammi projekt esitati 
kommenteerimiseks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile, tuleks tulevaste EIT 
tööprogrammide suhtes kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu järelevalvemenetlust.
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Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 15 punkt (b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aastaaruande iga aasta 30. juuniks.
Aruandes antakse ülevaade EIT ja teadmis-
ja innovaatikakogukondade tegevusest 
eelneval kalendriaastal ning hinnatakse 
tulemusi kehtestatud eesmärkide, näitajate 
ja ajakava seisukohast, sooritatud 
tegevusega seotud riske ning vahendite 
kasutamist ja EIT üldist tööd.”

(b) aastaaruande iga aasta 30. juuniks.
Aruandes antakse ülevaade EIT ja teadmis-
ja innovaatikakogukondade tegevusest 
eelneval kalendriaastal ning hinnatakse 
tulemusi kehtestatud eesmärkide, näitajate 
ja ajakava seisukohast, sooritatud 
tegevusega seotud riske ning vahendite 
kasutamist ja EIT üldist tööd. Igal aastal 
esitab EIT direktor Euroopa Parlamendi 
pädevatele komisjonidele aastaaruande.”

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku seada EIT aastaaruande avaldamisega seoses sisse EIT ja 
Euroopa Parlamendi vaheline korrapärane kahekõne.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 16 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b a) lisatakse järgmine lõige:
„2 b. Hinnatakse väiksema 
tulemuslikkusega piirkondadest pärit 
osaliste kaasamise ja VKEde osalemise 
soodustamisega seotud aspekte. Lisaks 
võetakse hindamisel arvesse EIT panust 
strateegia „Euroopa 
2020” prioriteetidesse ja 
juhtalgatustesse.”

Or. en
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Selgitus

EIT hindamine peab olema laiaulatuslikum. See peab pidama silmas liidu pikaajalise 
strateegia üldeesmärke, mitte üksnes omaenda eesmärke.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14-a) Artikli 17 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Hiljemalt 30. juuniks 2011. aastal ja 
edaspidi iga seitsme aasta järel koostab 
EIT seitsmeaastase strateegilise 
innovatsioonikava projekti, esitab selle 
komisjonile ja teeb selle avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

xxx

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 -a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 -a a) Artikli 17 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
2. Strateegilises innovatsioonikavas 
määratletakse EIT pikaajaline strateegia 
ELi innovatsioonimaastikul ning kava 
sisaldab ka hinnangut selle mõju kohta ja 
võimekuse kohta luua liidus 
innovatsioonialast lisandväärtust. 
Strateegilises innovatsioonikavas võetakse 
arvesse EIT järelevalve ja hindamise 
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tulemusi vastavalt artiklis 16 osutatule.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artikli 17 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„Komisjon võtab strateegilise 
innovatsioonikava asjakohaseid aspekte 
arvesse ja lõimib need edaspidistesse 
ettepanekutesse järgmise 
programmiperioodi teadusuuringute ja 
innovatsiooni ühise strateegilise 
raamistiku kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmist Horisont 2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 ette nähtud eelarvevahendid on 3 
182,230 miljonit eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsraamistiku piires.
EIT rahalist toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.

Programmist Horisont 2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 ette nähtud eelarvevahendid on [3 
182,230 miljonit eurot]. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsraamistiku piires.
EIT rahalist toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.
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Or. en

Selgitus

Lõplik summa tuleks lisada hiljem, kui läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle on 
lõpetatud. 

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 20 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Lisa I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) lisatakse järgmine lisa:
„I a lisa
Mittetäielik üldiste tulemuslikkuse 
näitajate loetelu teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse üle 
järelevalve teostamiseks
Sisend:
a) partnerite toetuste (mitterahaline ja 
sularahaline) jaotus aastaeelarves; 
b) eelarvejaotus tegevuse liigi järgi 
(teadus, haridus, innovatsioon, üldkulud).
Väljund ja mõju:
a) väljatöötatud õppekavade ja koolitatud 
õpilaste arv;
b) teadusprojektide ja publikatsioonide 
arv;
c) osalevate ettevõtete arv, sealhulgas 
VKEde, teadusasutuste ja ülikoolide 
osakaal;
e) patentide arv investeeritud eurode 
kohta antud ja üleantud patentide arv;
g) loodud kõrvalettevõtete arv;
h) osalevates ettevõtetes läbiviidud 
uuenduslike ettevõtmiste arv.”

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Et tulla välja paljudest praegustest kriisidest, peab Euroopa leidma võimalused, kuidas 
arendada oma innovatsioonivõimekust ning saavutada jätkusuutlikud ja tõhusad lahendused 
näiteks programmis Horisont 2020 määratletud ühiskonnaprobleemidele, kuid ka tööhõivele 
ja väärtuste loomisele.

Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia raames loodi 2008. aastal Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) eesmärgiga tugevdada Euroopa 
innovatsioonivõimekust.

See on esimene ELi katse lõimida teadmiste kolmnurga kolm mõõdet (kõrgharidus, teadus ja 
innovatsioon). EIT alustas tööd 2010. aastal ELi eelarvetoetusega, mille maht ajavahemikus 
2008–2013 on 309 miljonit eurot.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kaudu edendab EIT suuremat ülikoolide, 
teadusuuringute keskuste ja ettevõtete koostoimet, et kaotada ELi innovatsioonivõimekuse 
tõhustamiseks lõhe teadustegevuse, hariduse ja ettevõtluse vahel.

Alates 2010. aastast tegutseb kolm teadmis- ja innovaatikakogukonda (kliimaalane teadmis- ja 
innovaatikakogukond, EIT IKT-laborid ja InnoEnergy) 12 ELi riigis asuva 16 ühendkeskuse 
kaudu, mis hõlmavad enam kui 200 partnerit.

Senised kogemused teadmis- ja innovaatikakogukondadega on näidanud osalejate arvu 
suurenemist (sh tööstus), positiivset võimendavat mõju, lihtsustavat mõju ning juba 
käegakatsutavaid väljundeid (koolitatud õpilased, idufirmad).

Komisjoni ettepanek

Komisjon teeb ettepaneku võimaldada EIT-le ligikaudu 3 miljardi euro suurune eelarve ja 
lõimida EIT tegevusulatus programmi Horisont 2020. Eelarve antaks kahe eraldisena:
esimene olemasolevate teadmis- ja innovaatikakogukondade tugevdamise rahastamiseks ning 
kolme uue loomiseks 2014. aastal; teine pärast 2017. aasta lõpul toimuvat läbivaatamist, et 
jätkata moodustatud teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevust ja käivitada kolm uut.

EIT määruse muutmiseks esitatud komisjoni ettepanekutega täpsustatakse veelgi, kui suur on 
EIT panus teadmis- ja innovaatikakogukondadesse, missugused on viimaste 
moodustamiskriteeriumid ning nende hindamise, kestuse ja lõpetamise põhimõtteid.

EIT määrusega kaasas olevas strateegilises innovatsioonikavas (mis võetakse vastu eraldi 
dokumendina), antakse seevastu ülevaade EIT prioriteetidest ajavahemikul 2014–2020, 
tööprogrammist, EIT tegevuse ning teadmis- ja innovaatikakogukondade rahastamise 
üksikasjadest.

Raportööri seisukoht
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1. EIT eelarve ja eesmärgid

Siiamaani näib EIT olevat edukas ja paljulubav vahend, millega viia uuenduslikkusele 
suunatud tegevust ellu ulatuslikul ja otsesel viisil, kaasates era- ja avaliku sektori / ülikoolide 
partnereid innovatsiooni dünaamilisse protsessi. 

Võrreldes muude avaliku- ja erasektori partnerluse algatuste vormidega annab teaduse, 
innovatsiooni ja hariduse sidumine EIT-le lisaväärtuse, mis muudel algatustel praegu puudub.

Seepärast toetab raportöör komisjoni soovitatud järkjärgulist eelarve suurendamist perioodi 
2014–2020 jooksul ning uute teadmis- ja innovaatikakogukondade käivitamist.

Uued teadmis- ja innovaatikakogukonnad tuleks moodustada programmi Horisont 2020 
eelisvaldkondades ning eeskätt teemade „Ühiskonnaprobleemid” ning „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas” raames.

Need on valdkonnad, kus EL peab koondama oma jõupingutused, et leida ja rakendada 
uuenduslikke lahendusi ning edendada ettevõtlusalaseid algatusi.

Raportöör toetab ettepanekut EIT tulemuslikkuse hindamise eesmärki teeniva vahehindamise 
kohta, kuigi kui EIT on lisatud programmi Horisont 2020, ei ole mingit konkreetset põhjust, 
miks tuleks selle suhtes kohaldada teistsugust hindamist kui programmi Horisont 2020 muude 
osade suhtes.

2. Teadmis- ja innovaatikakogukondade valikupõhimõtted

Raportöör on seisukohal, et EIT moodustatavate teadmis- ja innovaatikakogukondade sisu ja 
arv ei peaks olema eelnevalt määratud.

Uute teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevusetapid ja prioriseerimine, mida komisjon 
praegu soovitab, ei ole põhjendatud. Muid teemasid võib pidada sama kiireloomulisteks või 
paljulubavateks kui need, mida on soovitatud.

Raportöör teeb ettepaneku, et teadmis- ja innovaatikakogukondade valimisel tuleks rakendada 
hoopis avatud, läbipaistvat ja konkurentsil rajanevat menetlust. Esitatud ettepaneku alusel 
nimetaks EIT nii palju teadmis- ja innovaatikakogukondi kui rahanduslikult võimalik, 
tingimusel, et need täidavad valiku- ja kvaliteedikriteeriumid ning nende tegevusulatus jääb 
programmi Horisont 2020 prioriteetide raamesse. 

EIT peaks võtma valikuprotsessis arvesse ka asjaolu, et kõik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ei pruugi tingimata olla kapitalimahukuselt ühesugused.
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3. Teadmis- ja innovaatikakogukondade rahastamispõhimõtted

Konkurentsivõimeline läbivaatusmehhanism

Nagu EIT 2012. aastal juba ette nägi, peaksid teadmis- ja innovaatikakogukonnad igal aastal 
olemasoleva eelarve nimel konkureerima. See tagaks ainult kõige paljulubavamate ja 
väärtuslikumate projektide tõhusa rahastatuse ning hoiaks ära võimalikud negatiivsed 
tagajärjed, mis võiksid tekkida eelmääratud eraldiste korral.

Aastane toetus põhineks teadmis- ja innovaatikakogukondade aastaste äriplaanide, 
eesmärkide, saavutatud tulemuste ja edasise potentsiaali hindamisel.

Raportöör arvab, et määrusesse tuleks lisada konkurentsil põhinevate eraldiste põhimõtted.

Võimendav mõju

Seni on EIT andnud ligikaudu 25% teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvest ning 75% 
pärineb muudelt avaliku või erasektori partneritelt (sh partnerite omavahendid, liikmesriikide 
avaliku sektori vahendid, vahendid muudelt ELi algatustelt nagu seitsmes raamprogramm, 
struktuurifondid ja edaspidi programm Horisont 2020).

Raportöör teeb ettepaneku lisada see põhimõtte määrusesse.

Lisaks on vaja vältida EIT sünergilise mõju kahjustamist, kasutades liiga laiaulatuslikult ELi 
vahendeid muude ELI vahendite n-ö võimendamiseks. Raportöör teeb ettepaneku, mille 
kohaselt kehtiks ELi vahenditele täiendav 25% künnis, millele teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad lisaks EIT toetusele lisa toovad.

Jätkusuutlikkuse tagamine

Et tagada pikaajalises perspektiivis rahastuse jätkusuutlikkus, näeb komisjon keskpikas 
perspektiivis ette mõne teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevuse omafinantseerimise. Selle 
saavutamiseks peaks rahastamisstrateegia väljatöötamine kuuluma selgesõnaliselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ülesannete hulka.

4. Tegevuse kavandamine, järelevalve ja hindamine

Raportöör teeb ettepaneku, et edaspidi võtab strateegilise innovatsioonikava vastu juhatus 
ning see lõimitakse teadusuuringute ja innovatsiooni tulevasse raamistikku (Horisont 2012–
2018). Teisalt peaks EIT kolmeaastaste tööprogrammide vastuvõtmise üle otsustajate suhtes 
kehtima suurem järelevalve.

EIT algetapis esitati esimese kolmeaastase tööprogrammi projekt kommenteerimiseks 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. Raportööri arvates peaks see EIT järgmiste 
kolmeaastaste tööprogrammide puhul jälle samamoodi olema.

Lisaks soovitatakse EIT aastaaruande avaldamisega seoses seada sisse korrapärane dialoog 
EIT direktori ja Euroopa Parlamendi vahel.

Ka näeb EIT ette neljale tegevustasandile (programmi Horisont 2020 tasand, EIT tasand, 
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teadmis- ja innovaatikakogukonna ülene tasand, teadmis- ja innovaatikakogukonna tasand) 
suunatud järelevalvesüsteemi kehtestamist. Raportöör soovitab lisada need põhimõtted 
määrusesse.

5. Innovatsiooni mõiste laiendamine

Rohkem kui tehnoloogilised lahendused

Praegu on EIT tegevus suunatud peamiselt tehnoloogiliste ja tööstuslike lahenduste 
elluviimise toetamisele. Kuigi need on vajalikud, ei piisa neist mingil juhul, et lahendada ELi 
praeguseid probleeme.

Raportöör on seisukohal, et mittetehnoloogilised, organisatsioonilised, süsteemide ja avaliku 
sektori uuendused nõuavad sama palju tähelepanu kui tehnoloogiapõhised lahendused.

Samuti tuleks kaaluda sotsiaalse ettevõtluse edendamist, sest olemuslikult on sotsiaalsed 
ettevõtted oma pakutavate toodete või teenuste või organisatsiooniliste mudelite aspektist 
tavaliselt väga uuenduslikud.

Intellektuaalomandi õigused

Olukorras, kus Hiinast on saamas olulisim patentide hoidja, peab EL töötama välja aruka 
intellektuaalomandi õiguste poliitika, mis lubaks tal oma jälje jätta1.

Intellektuaalomandi õiguste valdkonna tavadega seotud turuhäirete tõttu kannatavad enim 
VKEd, näiteks ei saa nad osaleda intellektuaalomandi õiguste vahetustes, mis toimuvad 
tavaliselt suuremate turuosaliste vahel, ning kannatavad patentide juriidilise väärtustamise 
tõttu.

Euroopa juhtiva innovatsiooni valdkonna institutsioonina peaks EIT arendama ja edendama 
uuenduslikke tavasid, mis on kohandatud standardsete Euroopa toimijatega.

EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukonnad oleksid n.-ö. laboratooriumid, millega toetada 
sellist erisuguste intellektuaalomandi õigustega seotud poliitikameetmete arendamist, mis 
vastaksid eri sektorite ja toimijate, eeskätt VKEde, ülikoolide ja ametiasutuste vajadustele ja 
huvidele kogu Euroopas.

6. Juhtimine ja osalemine

Kuigi teadmis- ja innovaatikakogukonnad on uuenduslikku tüüpi ja sõltumatult toimivad 
ettevõtte sarnased struktuurid, tuleks kõikide teadmis- ja innovaatikakogukondadega seoses 
määratleda mõned üldised minimaalsed tunnused, et tagada kooskõla avatuse, läbipaistvuse ja 
huvide tasakaalu põhimõtetega. See on seda olulisem, arvestades, et teadmis- ja 
innovaatikakogukondi rahastatakse osaliselt avaliku sektori eelarvest.

                                               
1 2010. aastal oli riiklike patenditaotluste ja patentide koguhulga suhe Euroopas 15,1% (püsib samal tasemel), 
USAs 53,6% (väheneb), Jaapanis 82,1% (püsib samal tasemel) ja Hiinas 72,7% (suureneb jõuliselt).
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Eeskätt peab teadmis- ja innovaatikakogukondade struktuur võimaldama neil areneda ja 
vältida fikseeritust või killustumist. Uutel partneritel peab olema võimalus teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ühineda ja nende tegevuses osaleda, samas peavad soovitatud 
intellektuaalomandi õiguste eeskirjad pakkuma kõikidele osalejatele ühesuguseid võimalusi.

Osalemisvõimaluste laiendamine uutele tulijatele ja eeskätt VKEde osalemise suurendamine 
peaks olema osa EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade strateegiast.

Nagu EIT ette näeb, peaksid teadmis- ja innovaatikakogukonnad looma oma konkreetses 
tegevusvaldkonnas ka sidusrühmade foorumi, mis kutsutakse kokku kord aastas.

EIT peaks pakkuma võimalusi saada teadmis- ja innovaatikakogukondadest kasu ja neis 
osaleda ka väiksema tulemuslikkusega Euroopa piirkondadele, eeskätt neile, kel kriisist 
väljumiseks on praegu kõige rohkem vaja end uuendada.

7. Vastastikune täiendavus muude programmi Horisont 2020 vahenditega 

Teadmis- ja innovaatikakogukondade ja programmi Horisont 2020 raamesse kuuluvate muude 
ettevõtmiste vastastikune täiendavus vajab veel suuremat täpsustamist.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade eripärase rolli kohta keerulisel ELi teadusuuringute 
maastikul on mitu lahtist küsimust, eeskätt seoses ühise kavandamise algatuste, Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide, ühiste tehnoloogiaalgatuste, ERA-NETi kavadega, kuid ka seoses 
programmi „Erasmus kõigile”, teadmusühenduse, sektoripõhiste teadmusühenduste ja Marie 
Curie’ meetmetega. 

Raportöör usub, et komisjon peaks eeskätt korraldama eri teadusuuringute- ja 
innovatsiooniprogrammide raames loodud kõikide avaliku ja erasektori partnerluse eri tüüpide 
põhjaliku hindamise.

Eesmärk peaks olema hinnata kõige tulemuslikumaid partnerlusmudeleid, määratleda edu 
põhitingimused ja püüda edaspidise finantseerimise raames teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonda ratsionaliseerida ja lihtsustada.


