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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.

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 
kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” 
aastateks 2014–2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0809),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 173 lõiget 3 ja 
artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0466/2011),

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

– võttes arvesse Regioonide Komitee XX arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee XX arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni 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 muu tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku.

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku
ning nõudis samal ajal eelarve 
kahekordistamist seitsmenda 
raamprogrammiga võrreldes.

Or. en

Selgitus

ELi eelarve peaks peegeldama ambitsioonikat programmi „Euroopa 2020”, minnes üle 
tulevikule suunatud investeeringute rahastamisele. Just seda tüüpi investeeringud on 
praeguses finants- ja eelarvekriisis mõttekad. Esildatud 80 miljardi euro suurune eelarve 
programmi „Horisont 2020” puhul kujutab endast üksnes mõõdukat kasvu (reaalselt umbes 
6%) võrreldes seitsmenda raamprogrammi rahastamise tasemega 2013. aastal. See ei ole 
piisav ega täida EP soovitust eraldada kõnealusele programmile 100 miljardit eurot.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
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ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, 
samuti mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega,
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Kuna liidu 
lisandväärtus seisneb peamiselt 
konkurentsieelsete, riikidevaheliste ja 
ühiste teadusuuringute rahastamises, mis 
peaks programmi „Horisont 2020” raames 
saavutama vähemalt seitsmenda 
raamprogrammi tasemed, tuleb 
keskenduda toetatud tegevuste tulemusena 
tekkinud teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Seega peaks 
programm „Horisont 2020” toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, hõlmates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, 
samuti mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Programmi „Horisont 
2020” prioriteete tuleks toetada ka 
Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Oluline on anda sujuvat toetust teadus- ja arendus- ning innovatsioonitegevusele, et tagada 
tulemuslik teadmus- ja tehnoloogiasiire, kuid samas tuleks säilitada õige tasakaal. 
Programmi „Horisont 2020” keskmesse peaksid jääma riikidevahelised, ühised 
konkurentsieelsed teadus- ja arendustegevuse projektid, samas tuleks rohkem teha selleks, et 
tagada, et kõnealuste projektide tulemustel oleks tegelik mõju ja neid kasutataks uute toodete 
ja teenuste loomiseks, et aidata lahendada ühiskonnaprobleeme ja kasutada ära 
majanduslikke võimalusi.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 
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Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni. Selleks et tagada 
vastastikune täiendavus kogu programm 
„Horisont 2020” ulatuses ning vahendite 
piisav kasutamine, tuleks Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
rahalist toetust anda kahe eraldisena, 
millest teine vaadatakse läbi.

Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondade järgmine põlvkond käivitatakse 2014. aastal ning 
eelarve võetakse järk-järgult kasutusele vastavalt nende iga-aastastele tulemustele. Kuna 
valdkondlik maastik on igas sektoris erinev, tundub olevat parem lähenemisviis lähtuda 
eelarveliste otsuste tegemisel igast teadmis- ja innovaatikakogukonnast eraldi, mitte 
otsustada uute teadmis- ja innovaatikakogukondade üle teiste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuste alusel.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Et Euroopa Parlament saaks täita 
oma poliitilise kontrolli ülesannet ning 
tagada läbipaistvus ja vastutus, nagu on 
sätestatud aluslepingus, peaks komisjon 
nõuetekohaselt ja korrapäraselt teavitama 
Euroopa Parlamenti kõigist asjaomastest 
programmi rakendamise aspektidest, 
sealhulgas tööprogrammide 
ettevalmistamine ja koostamine, eelarve 
jaotuse teostamine ja võimalik 
kohandamise vajadus ning 
tulemuslikkuse näitajate väljatöötamine 
taotletavate eesmärkide ja oodatavate 
tulemuste osas.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad – eritingimustel –
kaasneda ainult teatavate liikmesriikide 
osalusega lisaprogrammid, liidu osalemine 
mitme liikmesriigi läbiviidavates 
programmides, ühisettevõtete loomine või 
muud ELi toimimise lepingu artiklites 184, 
185 ja 187 sätestatud kokkulepped. Nendel 
lisaprogrammidel või kokkulepetel peaks 
olema selge liidu lisandväärtus, need 
peaksid põhinema tõelistel partnerlustel, 
täiendama muid programmi „Horisont 
2020” tegevusi ning olema võimalikult 
kaasavad liikmesriikide või Euroopa 
Liidu tööstuse osalemise osas.

Or. en

Selgitus

Praeguses ettepanekus on rõhutatud seitsmenda raamprogrammi suundumust eelarve 
teatavate osade eksternaliseerimise poole partnerluste loomise kaudu. Arvestades, et selle 
valikuga on küll võimalik saavutada suurem võimendav mõju ning see vastab Euroopa 
teadusmaastiku parema liigendamise loogikale, ei pruugi liigne tuginemine niisugustele 
struktuuridele (avaliku ja erasektori partnerlus ning P2P) olla praegu väga realistlik ja seda 
võivad teostada üksnes vähesed osalejad, võimaldades meie teadusliku ja tehnoloogilise baasi 
täiendavat polariseerumist.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
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koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega, seda ka 
käimasolevate projektide tasandil. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Asjakohase tasakaalu tagamiseks 
üksmeelel põhineva ning murrangulisema 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahel peaks vähemalt 15% 
eelarvest, mis on ette nähtud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” prioriteedi „Juhtpositsioon 
tööstuses” raames, järgima alt üles 
põhimõtet ja teadusuuringutest lähtuvat 
loogikat. Lisaks tuleks prioriteetide 
„Ühiskonnaprobleemid” ja 
„Juhtpositsioon tööstuses” raames leida 
õige tasakaal väiksemate ja suuremate 
projektide vahel, võttes arvesse 
konkreetset sektori struktuuri, tegevuse 
liiki, tehnoloogiat ja teadusmaastikku.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Selleks et olla maailma tasandil 
konkurentsivõimeline, tegeleda 
tulemuslikult suurte 
ühiskonnaprobleemidega ja saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid, 
peaks liit kasutama täies ulatuses ära oma 
inimressursse. Programm „Horisont 
2020” peaks olema katalüsaator ja jõuline 
stiimul Euroopa teadusruumi loomise 
lõpuleviimiseks, toetades 
valdkonnaüleseid tegevusi, mille abil 
meelitatakse ligi, hoitakse, koolitatakse ja 
arendatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna talente. Selle 
eesmärgi saavutamine ja teadmussiirde 
edendamine ning teadlaste inimkapitali 
arendamise alase tegevuse, sh 
konkreetselt noortele ja naistele suunatud 
tegevuse, kvantiteedi ja kvaliteedi 
suurendamine peaks olema 
standardelement kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, mida liit 
rahastab.

Or. en

Selgitus

Maailma muud osad on parimate talentide ligimeelitamisel ja hoidmisel Euroopast 
edukamad. Kui Euroopa soovib maailma areenil jätkuvalt konkurentsivõimeline olla, peab ta 
parandama oma atraktiivsust. Seetõttu tuleb ELi poolt rahaliselt toetatavas teadus- ja 
innovatsioonitegevuses pöörata erilist tähelepanu inimressurssidele. Eelkõige programm 
„Horisont 2020” peab olema stiimuliks Euroopa teadusruumi loomise lõpuleviimiseks ning 
parandama inimkapitali Euroopa teadus- ja innovatsioonisüsteemis.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Täielikku tähelepanu tuleb pöörata 
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Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevus põhineb teadlaste, 
uurimisasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkuses teaduslikule teabele avalikult 
juurde pääseda ning seda jagada ja 
kasutada. Et suurendada teadmiste 
liikumist ja kasutamist, peaks vaba ja 
avatud internetipõhine juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele, mida hõlmab 
juba ka seitsmes raamprogramm, olema 
üldpõhimõte teaduspublikatsioonide 
puhul, mida rahastatakse programmi 
„Horisont 2020” avalikest vahenditest. 
Lisaks peaks programm „Horisont 2020” 
eksperimenteerima internetipõhise avatud 
juurdepääsuga teaduslikele andmetele, 
mis on koostatud või kogutud avalikest 
vahenditest rahastatud teadusuuringute 
raames, mille eesmärk on niisugustele 
andmetele avatud juurdepääsu 
muutumine üldreegliks 2020. aastaks.

Or. en

Selgitus

Avatud juurdepääsuga saab spetsialistidele ja poliitikakujundajatele pakkuda kiirelt olulist 
teavet. Seetõttu peab vaba ja avatud internetipõhine juurdepääs programmist „Horisont 
2020” rahastatavatele teadusuuringutele olema üldreegel. Teisalt tuleb soodustada avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele. Avatud juurdepääs lisaks ELi rahastatavatele 
teadusuuringutele kahtlemata majanduslikku tasuvust, kiirendades teaduslikku progressi ja 
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piirates raiskavat kordamist.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri või meedia 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Uue programmiperioodi 2014–2020 raames programmi „Horisont 2020” ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelise vajaliku koostoime tähtsus väärib eraldi põhjendust. 
Programmi „Horisont 2020” koostoime liidu teiste programmidega on aga samuti vajalik, 
nagu on esitatud selles uues sõnastuses.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Nii programm „Horisont 2020” kui 
ka ühtekuuluvuspoliitika püüavad 
saavutada kõikehõlmavat kooskõla 
strateegia „Euroopa 2020” aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkidega oma vastavate ühtsete 
strateegiliste raamistike abil. See uus 
strateegiline suund nõuab mõlema 
ühenduse abi raamprogrammi suuremat 
ja süstematiseeritud koostööd, et kasutada 
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täielikult ära teadus- ja innovatsioonialast 
potentsiaali piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Kuigi neil on erinev suunitlus, on nii programm „Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitika ülimalt suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks. Seega on nendevaheline koostoime ja täiendavus tõeliselt vajalikud. 
Ühtekuuluvuspoliitika peab valmistama piirkondlikke teadusuuringute ja innovatsiooniga 
tegelejaid ette osalemiseks programmi „Horisont 2020” projektides ning teisest küljest peaks 
see pakkuma vahendeid kasutamaks ära ja levitamaks kiiresti turul teadusuuringute- ja 
innovatsioonialaseid tulemusi, mis tulenevad programmist „Horisont 2020” rahastatavatest 
alusuuringutest.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Et saavutada suurem ja parem side 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahel, 
tuleks programmi „Horisont 2020” 
raames toetada teadmus- ja 
tehnoloogiasiiret, pöörates erilist 
tähelepanu sellele, milline on suhe 
avalikus sfääris teostatavate 
teadusuuringute ja liidu tootmisstruktuuri 
vahel selle kõigis piirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 c) Euroopa kohalikel ja piirkondlikel 
asutustel on oluline roll Euroopa 
teadusruumi rakendamisel ja liidu 
finantsinstrumentide tõhusa 
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koordineerimise tagamisel, eelkõige 
sidemete edendamisel programmi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
vahel piirkondlike 
innovatsioonistrateegiate raames, mis 
põhinevad arukal spetsialiseerumisel. 
Piirkondadel on otsustava tähtsusega roll 
ka programmi „Horisont 2020” tulemuste 
levitamisel ja rakendamisel ning 
täiendavate rahastamisvahendite 
pakkumisel, sealhulgas riigihanked.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud asutused etendavad peamiste ühtekuuluvuspoliitika kavandamises ja 
rakendamises osalejatena tähtsat rolli kõnealuse poliitika ja programmi „Horisont 2020” 
vahelise vajaliku koostoime loomises ja jõustamises. Koostoime võimaluste täielikuks 
ärakasutamiseks peavad piirkondlikud asutused töötama välja oma aruka spetsialiseerumise 
teadus- ja innovatsioonistrateegiad ning hõlbustama programmist „Horisont 2020” 
tulenevate tulemuste kasutamist, pöörates erilist tähelepanu sõbralike turutingimuste ja 
sõbraliku ettevõtluskeskkonna loomisele.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Komisjoni töödokumendi 
„Riigihangete näitajad 2009” kohaselt 
19,4% SKPst moodustava riigihanke 
majanduslik tähtsus liidus teeb 
riigihanketurust niisuguse majandus- ja 
sotsiaalpoliitika strateegilise instrumendi, 
mille osaks ta on. Lisaks on riigihanke 
vahetu eesmärk pakkuda haldusasutustele 
lahendusi, mis võimaldavad neil osutada 
kodanikele paremaid teenuseid, ning ei 
ole mingit kahtlust, et innovatsioon on 
üks tavapäraste toodete, tööde ja teenuste 
pakkumise parandamise ja laiendamise 
vahenditest ning et see muudab 
juhtimisprotsessid tõhusamaks. Sellest 
hoolimata on üksnes väga väike osa liidu 
riigihankelepingute kogusummast 
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suunatud uuenduslikesse toodetesse ja 
teenustesse ning see kujutab endast tõsist 
käest lastud võimalust.

Or. es

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Programmi „Horisont 2020” mõju 
maksimeerimiseks tuleks erilist 
tähelepanu pöörata mitut valdkonda 
hõlmavatele ja valdkondadevahelistele 
lähenemisviisidele kui elementidele, mis 
on vajalikud suureks teaduslikuks 
progressiks. Läbimurded teaduses
toimuvad sageli valdkondade piirialadel 
või ristumiskohtades. Lisaks nõuab 
Euroopa ees seisvate probleemide ja 
väljakutsete keerukus lahendusi, milleni 
on võimalik jõuda üksnes mitme 
valdkonna koostöö abil.

Or. en

Selgitus

Mitut valdkonda hõlmavad ja valdkondadevahelised lähenemisviisid on teaduse ja 
innovatsiooni edusammude jaoks olulise tähtsusega. Praeguste probleemide keerukust ei ole 
sageli võimalik ületada üksnes ühe teadusvaldkonna raames. Järelikult on parimate 
lahenduste leidmiseks ja väljatöötamiseks korrapäraselt vaja valdkondade ühiseid eesmärke 
või ühiseid kognitiivseid struktuure. Seetõttu peaks programm „Horisont 2020” lisaks mitut 
valdkonda hõlmavate ja valdkondadevaheliste lähenemisviiside ettenägemisele neid ka 
edendama.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 c) Ülikoolid etendavad põhirolli liidu 



PR\905549ET.doc 17/151 PE489.637v02-00

ET

teaduslikus ja tehnoloogilises baasis 
põhiliste tippinstitutsioonidena nii 
koolituse kui ka teadusuuringute osas.

Or. en

Selgitus

ELis viiakse rohkem kui 60% teadusuuringutest läbi ülikoolides ning suurem osa teadlastest 
saab oma koolituse ülikoolikeskustes.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste,
riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 
see võib esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla artikli 20 lõikega 1, millega hõlbustatakse 
ja ergutatakse tihedat koostööd ja ühist kavandamist rahvusvaheliste ning riiklike ja 
piirkondlike programmidega.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks
edendada ühist huvi pakkuvat, mõlemale 
poolele kasutoovat ja vajaduse korral
vastastikust koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
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Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid 
– tugevdada konkurentsivõimet, aidata 
kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele ja toetada liidu 
välispoliitikat –, sealhulgas luues 
koostoimet välisprogrammidega ja aidates 
liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse nõukogu järeldustele ELi rolli 
kohta tervise edendamisel maailmas1.
__________________
1 Välisasjade nõukogu 10. mai 2010. aasta 
järeldused.

Or. en

Selgitus

Nõukogu järeldustes ELi rolli kohta tervise edendamisel maailmas on esitatud, et EL ja selle 
liikmesriigid peaksid edendama kõikide tervisele kasu toovate teadusuuringute tulemuslikku 
ja õiglast rahastamist. Selles on rõhutatud ka seda, et EL peaks tagama, et innovatsiooni ja 
võetud meetmete tulemusena luuakse tooted ja teenused, mis on kättesaadavad ja 
taskukohased. Seega ei tuleks programmi „Horisont 2020” raames tegeleda mitte üksnes 
ühiskonnaprobleemidega ELi tasandil, vaid ka üleilmsete probleemidega vastavalt eespool 
mainitud Euroopa kohustustele.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, sealhulgas ühenduse 
raamistikust teadus- ja arendustegevuseks 
ning innovatsiooniks antava riigiabi 
kohta1 ning võtta arvesse selle praegust 
läbivaatamist, tagada riiklike kulutuste 
tõhusus ja vältida turumoonutusi, nt 
erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
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turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

__________________
1 ELT C 323, 30.12.2006 lk 1.

Or. en

Selgitus

Tasakaalu liigne nihutamine lühiajalise turulähedase innovatsiooni rahastamise suunas võib 
moonutada konkurentsi ning kahjustada pikaajalisemaid alusuuringuid, mis on sageli 
radikaalse ja murrangulise innovatsiooni allikaks. Seetõttu tuleks arvesse võtta lisaks teadus-
ja arendustegevuse riigiabieeskirjade sõnale ka selle mõtet.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust
eesmärgiga tugevdada Euroopa 
teaduslikku ja tehnoloogilist baasi, mis 
tagab selle intellektuaalse kapitali arengu
ning mis soodustab ühiskonnale kasu 
toomist, sealhulgas innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 



PE489.637v02-00 20/151 PR\905549ET.doc

ET

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii
avaliku ja erasektori investeeringute
suurendamise vahendina, luues uusi 
töövõimalusi, edendades majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust
ning tagades Euroopa pikaajalise 
jätkusuutliku majanduskasvu ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Selgitus

Euroopas valitsevast finants- ja majanduskriisist tulenevate eelarvepiirangute kontekstis ei 
tohiks õõnestada arukaid investeeringuid sellistes suure lisandväärtusega valdkondades nagu 
teadusuuringud ja innovatsioon. Avaliku sektori finantsalaseid jõupingutusi nendes 
valdkondades tuleb säilitada või suurendada ning programmil „Horisont 2020” peab selles 
mõttes olema võimendav mõju. Teisest küljest peab liidu sotsiaalne, majanduslik ja 
territoriaalne ühtekuuluvus olema kõikide ELi avaliku sektori investeeringute keskmes.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise ühiskonna, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see strateegia 
„Euroopa 2020” ja liidu teiste poliitikate 
elluviimist ning Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist konkreetsete ja 
eeskujulike meetmete kaudu, millega 
edendatakse struktuurimuutusi Euroopa 
teadus- ja innovatsioonisüsteemides.
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 
prioriteetide saavutamisele kaasa liidu 
poliitikavaldkondadega seotud teaduslik-
tehnilise toe pakkumisega. Kõnealused 
peamised tegevussuunad on sätestatud 
I lisa IV osas.

3. Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 
prioriteetide saavutamisele kaasa liidu 
poliitikavaldkondadega seotud teaduslik-
tehnilise toe pakkumisega. Kõnealused 
peamised tegevussuunad on sätestatud
I lisa IV osas. Lisaks pakub 
Teadusuuringute Ühiskeskus tuge 
riiklikele ja piirkondlikele asutustele 
nende aruka spetsialiseerumise 
strateegiate väljatöötamisel.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus peaks teotama ka otsuste tegemist piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil kõige uuemate teadus- ja arendustegevus- ning innovatsioonialaste tulemustega. See 
keskendumine tuleks saavutada tänu tihedale kooskõlastamisele uute aruka spetsialiseerumise 
platvormi arengutega.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 nimetatud prioriteetide ja 
tegevussuundade raames võib arvesse võtta 
uusi ettenägematuid vajadusi, mis tekivad 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal. See võib hõlmata reageerimist uutele 
võimalustele, kriisidele, ohtudele, liidu 
poliitika väljatöötamisega seotud 
vajadustele ja katsemeetmetele, mis on ette 
nähtud toetuse andmiseks tulevastes 
programmides.

5. Lõikes 2 nimetatud prioriteetide ja 
tegevussuundade raames võib arvesse võtta 
uusi ettenägematuid vajadusi, mis tekivad 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal. See võib hõlmata reageerimist uutele 
võimalustele, kriisidele, ohtudele ja liidu 
poliitika väljatöötamisega seotud 
vajadustele.

Or. en
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Selgitus

Katsemeetmed on juba ette nähtud ELi eelarve üle peetavate läbirääkimiste protsessis.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 
millest kuni 86198 miljonit eurot
eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 
tegevuste jaoks.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on xxx miljonit eurot, 
millest kuni 98,2% eraldatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu XIX jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 33,2% 
kogueelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 24% 
kogueelarvest;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 37,7% 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,1% 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 
kuuluvate erieesmärkide vahel ja 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda eraldatav 
maksimaalne summa on kindlaks määratud 
II lisas.

Eelarve jaotus prioriteetide alla kuuluvate 
erieesmärkide vahel ja Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda eraldatav 
maksimaalne summa on kindlaks määratud 
II lisas.

Or. en

Selgitus

Jaotus peab olema selge ning see ei tohi võimaldada vääritimõistmist.
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, 
mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 
sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 
tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 
ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 
prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”.

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3,1% 
kogueelarvest, nagu on sätestatud II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune rahaline toetus kahes 
mitmeaastases eraldises hõlmab järgmist:

välja jäetud

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis-
ja innovaatikakogukondade käimasolevad 
projektid ja algkapital kolme uue teadmis-
ja innovaatikakogukonna teise vooru 
algatuste käivitamiseks;
(b) teise eraldisega teadmis- ja 
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innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital 
kolme uue teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kolmanda vooru 
algatuste käivitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine eraldis tehakse pärast artikli 26 
lõikes 1 sätestatud läbivaatamist, võttes 
arvesse eelkõige:

välja jäetud

(a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 
ajastust;
(b) olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kavandatud 
finantsvajadusi vastavalt nende 
konkreetsele arengule;
(c) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade panust 
programmi „Horisont 2020” eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi „Horisont 2020” 
rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 
mis on seotud programmi „Horisont 2020” 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 

4. Programmi „Horisont 2020” 
rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 
mis on seotud programmi „Horisont 2020” 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 
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järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 
hindamisega (eelkõige uuringud, 
ekspertide koosolekud, kui need on seotud 
programmi „Horisont 2020” eesmärkidega, 
infotöötluse ja teabevahetusega tegelevate 
IT-võrkudega seotud kulutused, ning kõik 
muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis komisjonil programmi
„Horisont 2020” haldamisel tekivad).

järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 
hindamisega (eelkõige uuringud, 
ekspertide koosolekud, kui need on seotud 
programmi „Horisont 2020” eesmärkidega, 
infotöötluse ja teabevahetusega tegelevate 
IT-võrkudega seotud kulutused, ning kõik 
muud tehnilise abiga seotud kulud, mis 
komisjonil programmi „Horisont 2020” 
haldamisel tekivad).

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 
10 % ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
võib komisjon pärast käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a sätestatud 
vahekokkuvõtte tegemist teha iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus ettepaneku 
vaadata läbi lõikes 2 nimetatud 
prioriteetidele määratud summad ning 
lõikes 3 sätestatud EIT-le antav toetus ja 
II lisas esitatud soovituslik jaotus iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile ja 
EIT-le tehtud algsest kogueraldisest ning 
kuni 10 % ulatuses igale erieesmärgile 
tehtud algsest soovituslikust jaotusest. See 
ei puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2. Summade 
läbivaatamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:

(a) programmi eri osade panus 
programmi „Horisont 2020” 
eesmärkidesse;
(b) eriprogrammi II lisas täpsustatud 



PR\905549ET.doc 27/151 PE489.637v02-00

ET

programmide eri osade tulemuste ja mõju 
hindamisel kasutatavate põhinäitajate 
väljatöötamine;
(c) programmi eri osade ja vahendite 
ettenähtud tulevased finantsvajadused.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seitsmenda raamprogrammiga 
ühinenud riigid või territooriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagatakse programmi „Horisont 2020” 
kolme põhisamba vaheline tulemuslik 
kooskõlastamine.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” kolme põhisamba vaheline kooskõlastamine on vajalik 
programmis seatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Strateegiline juhtimine ja 

kooskõlastamine
Taotletakse niisuguste teadusuuringute ja 
niisuguse innovatsiooni strateegilist 
juhtimist ja kooskõlastamist, millega 
püüeldakse ühiste eesmärkide poole ja 
mis nõuavad koostoimet kogu programmi 
„Horisont 2020” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega.

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste, Euroopa 
innovatsioonipartnerluste ja Euroopa 
rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide
raames loodud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavade asjaomaste 
punktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
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tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, mitut valdkonda 
hõlmavatele, valdkondadevahelistele ja 
valdkondadeülestele teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on jätkuvalt kooskõlas muutuvate 
vajadustega ning nende väljatöötamisel 
arvestatakse teaduse, tehnoloogia, 
innovatsiooni, majanduste ja ühiskonna 
pideva arenguga globaliseeruvas 
maailmas, kusjuures innovatsioon hõlmab 
ettevõtlusalaseid, organisatsioonilisi ja 
sotsiaalseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise tasakaalu tulemuslik edendamine
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aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

kõikides programmides, 
hindamiskomisjonides, eksperdi- ja 
nõuanderühmades ning mis tahes 
otsustusorganis, mis on olemas või 
luuakse selle rakendamiseks. Selleks 
töötatakse välja eesmärgid ja viiakse ellu 
asjakohased meetmed, mis on kavandatud 
kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringutes on dokumenteeritud, kuidas sooline ebavõrdsus ühiskonnas ja 
uurimisasutustes on mõjutanud teadust, meditsiini ja tehnoloogiat. Soolised eelarvamused 
teadusuuringutes piiravad teaduslikku loovust, tipptaset ja kasu ühiskonnale. See võib ka 
kalliks maksma minna. Sooliste analüüside kasutamine innovatsiooni soodustamiseks hõlmab 
valdkondadevahelist tööd kogu teadusuuringute protsessis. See sütitab innovatsiooni, 
pakkudes uusi väljavaateid, tõstatades uusi küsimusi ja avades uusi uurimisvaldkondi.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusprojektides, kuhu on inimesed 
kaasatud uurimisaluste või 
lõppkasutajatena, tagatakse programmi 
„Horisont 2020” raames, et soolisi 
aspekte võetakse nõuetekohaselt arvesse 
teadus-ja innovatsioonitegevuses protsessi 
kõikides etappides, hõlmates prioriteetide 
seadmist, konkursikutsete määratlemist, 
programmide ja projektide hindamist ja 
järelevalvet, läbirääkimisi ja lepinguid.

Or. en

Selgitus

Euroopa vajab maailma tasandil konkureerimiseks rohkem teadlasi ning rohkem teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas pädevaid inimesi. Praegu valitseb teaduse, inseneritöö ja 
tehnoloogia valdkonnas selge sooline tasakaalustamatus. Seetõttu on kogu süsteemis soolise 
tasakaalu parandamisel selge potentsiaal suurendada inimkapitali teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas. Järelikult peab programmi „Horisont 2020” üks eesmärk olema parandada 
soolist tasakaalu Euroopa teadus- ja tehnoloogiasüsteemis. Seetõttu on sooline tasakaal 
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tagatud kogu protsessi vältel.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Inimressursid

Inimressursside edendamine teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 
kogu Euroopas on programmi „Horisont 
2020” üks prioriteet.
Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 
kaasa teadlaste karjääride edendamisele 
ja atraktiivsusele kogu liidus Euroopa 
teadusruumi kontekstis.

Or. en

Selgitus

Majandus- ja finantskriis on avaldanud märkimisväärset negatiivset mõju paljude 
liikmesriikide töötuse määradele. Uute töövõimaluste loomine niisugustes suure majandusliku 
lisandväärtusega sektorites nagu teadusuuringute ja innovatsiooni sektoris on tingimata 
vajalik. Nendes sektorites inimressursside ligimeelitamine ja edendamine on vajalik edukaks 
taastumiseks ja selleks, et tagada ELi pikaajaline konkurentsivõime globaliseeruvas 
maailmas.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Avatud juurdepääs

Tulemuste kasutamise ja levitamise 
edendamiseks ning seega Euroopa 
innovatsiooni ergutamiseks on 
kohustuslik tagada vaba ja avatud 
juurdepääs programmist „Horisont 2020” 
rahastatavatest teadusuuringutest 
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tulenevatele väljaannetele. Edendatakse 
vaba ja avatud juurdepääsu teaduslikele 
andmetele, mis on koostatud või kogutud 
programmist „Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringute raames.

Or. en

Selgitus

Avatud juurdepääsuga saab spetsialistidele ja poliitikakujundajatele pakkuda kiirelt olulist 
teavet. Seetõttu peab vaba ja avatud internetipõhine juurdepääs programmist „Horisont 
2020” rahastatavatele teadusuuringutele olema üldreegel. Teisalt tuleb soodustada avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele. Avatud juurdepääs lisaks ELi rahastatavatele 
teadusuuringutele kahtlemata majanduslikku tasuvust, kiirendades teaduslikku progressi ja 
piirates raiskavat kordamist.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme.

Or. en

Selgitus

Uue programmiperioodi 2014–2020 raames programmi „Horisont 2020” ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelise vajaliku koostoime tähtsus väärib eraldi mainimist.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Koostoime struktuurifondidega

Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 
kaasa teadus- ja innovatsioonilõhe 
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kaotamisele Euroopa Liidus, võimaldades 
koostoimet ühtekuuluvuspoliitikaga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisel täiendavate meetmete 
rakendamise abil kooskõlastatud viisil. 
Võimaluse korral edendatakse kõnealuse 
kahe vahendi koostalitlusvõimet ja 
ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 
rahastamist.

Or. en

Selgitus

Nagu on märgitud esildatud uues põhjenduses 26 a, on nii programm „Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitika ülimalt suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, kuigi neil on erinev suunitlus. Seega on nendevaheline koostoime ja 
täiendavus tõeliselt vajalikud. Ühtekuuluvuspoliitika peab valmistama piirkondlikke 
teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelejaid ette osalemiseks programmi „Horisont 2020” 
projektides ning teisest küljest peaks see pakkuma vahendeid kasutamaks ära ja levitamaks 
kiiresti turul teadusuuringute- ja innovatsioonialaseid tulemusi, mis tulenevad programmist 
„Horisont 2020” rahastatavatest alusuuringutest.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil läheb VKEdele vähemalt
15 % erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Selgitus

Oluline roll, mida VKEd peavad etendama Euroopa teadus- ja innovatsioonisüsteemi 
tugevdamises, nõuab selgeid eesmärke ja selget rahalist toetust. Soovituslikult arvnäitajalt 
miinimumnäitajale üleminek tagab suurema selguse ja prognoositavuse.
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Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele 
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad;

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte, võttes 
täielikult arvesse niisuguse kulude ja 
tulude analüüsi tulemusi, mis tuleb teha 
kõnealuse vahendi ettenähtud 
mõjuhinnangu raames, ning kui on 
täidetud lõikes 3 sätestatud kriteeriumid;
ning ELi toimimise lepingu artikli 187 
alusel loodud uutele avaliku ja erasektori 
partnerlustele ning muudele määruse (EL) 
nr XX/2012 [uus finantsmäärus] artikli [55 
lõike 1 punkti b alapunktides v või vii] 
osutatud rahastamisasutustele. Sellist 
koostööd kasutatakse ainult siis, kui 
soovitud eesmärgid ja olemasolevad 
ressursid seda õigustavad või kui muud 
partnerluse vormid ei täida eesmärke või 
ei tekita vajalikku võimendust;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja avalikult ja läbipaistvalt 
järgmiste kriteeriumide alusel:

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja ning neid rakendatakse
avalikult ja läbipaistvalt järgmiste 
kriteeriumide alusel:

Or. en

Selgitus

Mitte üksnes avaliku ja erasektori partnerluste valiku, vaid ka nende rakendamise korral 
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tuleks järgida teatavaid kriteeriume, nt kooskõla kogu ülejäänud programmiga „Horisont 
2020” intellektuaalomandi õigusi käsitlevate eeskirjade, juurdepääsuõiguste, läbipaistvuse ja 
avatuse ning vajaduse osas määrata eelnevalt kindlaks ühised taotletavad eesmärgid ja olla 
nende eest vastutav.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (a) liidu tasandil tegutsemise lisandväärtus
ning avaliku ja erasektori partnerluse 
vahendi lisandväärtus;

Or. en

Selgitus

Avaliku ja erasektori partnerlused tuleks luua üksnes juhul, kui avaliku ja erasektori 
partnerluse vahendil on lisandväärtus (nt tööstuse osalemise, erasektori vahendite 
võimenduse või kogu väärtusahela konkurentsivõime suurendamise osas) muude võimalike 
vahenditega võrreldes.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele selgete ja 
mõõdetavate ühiskondlike ja 
konkurentsivõimealaste eesmärkide 
määratlemise kaudu, sealhulgas 
töökohtade loomine ning haridus- ja 
koolitusalased eesmärgid ning nende 
eesmärkide saavutamise eest vastutamine;

Or. en
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Selgitus

Kriisiga seoses peavad majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid olema selgelt määratletud 
ning need peavad olema mõõdetavad, et hinnata mis tahes vahendi kohasust. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata töökohtade loomisele, kuna üks peamistest kriisi tagajärgedest on 
selge negatiivne mõju tööhõive määradele.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;

(c) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, sealhulgas tasakaalustatud 
panus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;

Or. en

Selgitus

Seoses eelarvepiirangutega avalikus sfääris on erasektori raha ja panuste võimendus 
tingimata vajalik. Programmi „Horisont 2020” ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamine nõuab lisaks avalikule toetusele ka erasektori pühendumust.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) programmi „Horisont 2020” 
osalemiseeskirjade järgimine eelkõige 
intellektuaalomandi õiguste, läbipaistvuse 
ja avatuse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) täiendavus programmi „Horisont 
2020” muude osadega ning kooskõla liidu 
strateegilise teadusuuringute ja 
innovatsioonikavaga;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) kogu väärtusahela kõikide huvitatud 
partnerite, sealhulgas lõppkasutajate, 
VKEde ja teadusinstituutide osalus 
partnerluses.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise kavandamise algatustele.

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise kavandamise algatustele 
ning need algatused võivad hõlmata 
piirkondi ja linnu, kui see on asjakohane.
Liidu rahaline toetus on oma loomult 
piiratud ning sõltub alati läbipaistvuse 
demonstreerimisest, liikmesriikide suurest 
osalusest, liidu lisandväärtuse 
olemasolust ja ressursside täiendavusest. 
Lisarahastamine on piiratud algatustega, 
mis on alaliselt avatud kõikidest 
liikmesriikidest pärit osalejatele.

Or. en
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Selgitus

Esiteks on ühise kavandamise algatuste loomisel vaja rohkem paindlikkust ja suuremat 
piirkondade rolli. Teiseks peab liidu osalus ühise kavandamise algatustes alati sõltuma 
algatuste Euroopa lisandväärtusest ja põhinema kaasatusel.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 185 rakendatavates 
programmides.

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 185 rakendatavates 
programmides, vajaduse korral 
omavalitsuste osalusel.

Or. en

Selgitus

Sama loogikat, mida kohaldatakse liikmesriikide suhtes, tuleks kohaldada ka ELi osaluse 
kohta piirkondlike omavalitsuste poolt rakendatavates programmides. See oleks vastavuses 
ELi toimimise lepingu artikli 185 mõttega.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse nii 
programmi „Horisont 2020” siseselt kui ka 
väliselt, et saavutada eelkõige järgmised 
eesmärgid:

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse ja 
lõimitakse programmis „Horisont 2020”, 
et saavutada eelkõige järgmised eesmärgid:

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades.

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme ning 
rahvusvahelisi kohustustusi, näiteks 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamist, täiendades.

Or. en

Selgitus

Programm „Horisont 2020” ja selle toetatavad meetmed peavad olema selgelt sidusad ELi 
üldiste välis- ja arengueesmärkidega. Lisaks peavad need olema täielikult kooskõlas liidu 
võetud rahvusvaheliste kohustustega.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sihtotstarbelised meetmed, mille 
eesmärk on edendada koostööd 
konkreetsete kolmandate riikide või nende 
rühmadega, viiakse ellu ühishuvist ja 
mõlemapoolsest kasust lähtudes, 
arvestades nende riikide teaduslikku ja 
tehnoloogilist võimekust ja turuvõimalusi 
ning meetmete oodatavat mõju.

2. Sihtotstarbelised meetmed, mille 
eesmärk on edendada koostööd 
konkreetsete kolmandate riikide või nende 
rühmadega, eelkõige liidu strateegiliste 
partneritega, viiakse ellu ühishuvist ja 
mõlemapoolsest kasust lähtudes, 
arvestades nende riikide teaduslikku ja 
tehnoloogilist võimekust ja turuvõimalusi 
ning meetmete oodatavat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Julgustada tuleks samasugust kolmandate 
riikide programmide avatust. Võimalikult 
suure mõju tagamiseks edendatakse 
kooskõlastamist ja koostoimet 
assotsieerunud riikide ja liikmesriikide 
algatuste vahel.

Julgustada ja korrapäraselt jälgida tuleks 
samasugust kolmandate riikide 
programmide avatust. Võimalikult suure 
mõju tagamiseks edendatakse 
kooskõlastamist ja koostoimet 
assotsieerunud riikide ja liikmesriikide 
algatuste vahel.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide programmide korrapärane jälgimine on vajalik kindlustamaks, et liidu 
tagatud juurdepääs programmile „Horisont 2020” oleks vastastikune. Niisuguse jälgimise 
käigus tehakse kindlaks muutused kolmandate riikide tavades, mis võivad õõnestada 
kõnealust soovitavat vastastikust juurdepääsu.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne.

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne. Sooliste 
aspektide lisamine levitus- ja 
teabevahetustegevusse on osa 
tulemuslikest kavadest ning seda 
hinnatakse.

Or. en

Selgitus

Soolised aspektid peavad olema kaasatud programmi „Horisont 2020” kõikidesse 
etappidesse, sealhulgas levitus- ja teabevahetusetegevusse.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest, ning nende edastamine ja 
levitamine teaduskogukonnale ja 
üldsusele;

Or. en

Selgitus

Projekti tulemustest ja nende mõjust tuleks teavitada teaduskogukonda ja laiemat üldsust, et 
ergutada suuremat osalemist teadusühiskonna, tööstuse ja kodanike ning kodanikuühiskonna 
hulgas.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 
kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 
seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 
kulusid kõikidel tasanditel ning seda, et 
programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 
võimalik saavutada ning sellesse saab 
kaasata kõige paremad teadlased ja kõige 
uuenduslikumad ettevõtted.

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 
kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 
seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 
kulusid kõikidel tasanditel, sealhulgas 
toetusesaajate tasandil, ning seda, et 
programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 
võimalik saavutada ning sellesse saab 
kaasata kõige paremad teadlased ja kõige 
uuenduslikumad ettevõtted.

Or. en

Selgitus

Halduskulusid, mis võivad toetusesaajatel tekkida kontrollinõuete täitmiseks, tuleb tunnustada 
ja arvesse võtta.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet
ja näitajaid valdkonnaüleste teemade 
kohta nagu sugu, jätkusuutlikkus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Selgitus

Programmi tulemuslik järelevalve nõuab selgeid näitajaid. Lisaks väärib soolise tasakaalu 
tähtsus eraldi mainimist.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Vaheläbivaatamine

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised viiakse läbi piisavalt 
varakult, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisel.

1. Läbivaatamised ja hindamised viiakse 
läbi piisavalt varakult, et nende tulemusi 
saaks kasutada otsustamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
hindamise. Rahalise toetuse teine eraldis 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile vastavalt artikli 6 
lõikele 3 tehakse pärast kõnealust 
hindamist. Läbivaatamise käigus 
hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
edusamme järgneva alusel:

välja jäetud

i) artikli 6 lõikes 3 sätestatud rahalise 
toetuse esimesest eraldisest kasutatud 
summa, tehes vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade esimese vooru 
algatusteks kasutatud toetussumma ja 
teise vooru algkapitali vahel, ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi suutlikkus 
tõmmata ligi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja 
erasektori rahalisi vahendeid, nagu on 
sätestatud määruses XX/2012 
[läbivaadatud EIT määrus];
ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 
ajastus ning olemasolevad programmi 
kohased finantsvajadused vastavalt nende 
konkreetsele arengule; ning
iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas”.

Or. en
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Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondade järgmine põlvkond käivitatakse 2014. aastal ning 
eelarve võetakse järk-järgult kasutusele vastavalt nende iga-aastastele tulemustele. Kuna 
valdkondlik maastik on igas sektoris erinev, tundub olevat parem lähenemisviis lähtuda 
eelarveliste otsuste tegemisel igast teadmis- ja innovaatikakogukonnast eraldi, mitte
otsustada uute teadmis- ja innovaatikakogukondade üle teiste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuste alusel.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
hindamist, korraldab komisjon hiljemalt 
2017. aasta lõpus sõltumatute ekspertide 
abiga programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja 
Euroopa lisaväärtust. Hindamisel
arvestatakse ka rahastamise saamise 
võimalusi kõikides piirkondades asuvate 
osalejate, VKEde ja sugude võrdse 
esindatuse edendamise jaoks. Lisaks 
vaadeldakse hindamisel meetmete panust 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 
ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vaheläbivaatamise. 
Läbivaatamise käigus hinnatakse 
programmi „Horisont 2020” eri osade 
edusamme järgneva alusel:

i) programmi „Horisont 2020” eesmärkide
saavutused (tulemuste ja mõju tasandil 
eriprogrammi II lisas esitatud näitajate 
alusel), meetmete jätkuv asjakohasus;
ii) ressursside tulemuslikkus ja 



PR\905549ET.doc 45/151 PE489.637v02-00

ET

kasutamine, pöörates erilist tähelepanu 
valdkonnaülestele meetmetele ja muudele 
artikli 13 lõikes 1 sätestatud elementidele;
ning
iii) liidu lisandväärtus.
Vaheläbivaatamisel arvestatakse ka 
edasise lihtsustamise võimalusi ja
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse selle käigus
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– järgmised inimressursside näitajad: 
töötavas elanikkonnas teadlaste osakaalu 
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(täistööajale taandatud töötajate arv) 
muutus; teadlaste koguarvus naiste 
osakaalu muutus; muutused välismaalt 
teadlaste ligimeelitamises ja teadlaste 
ajude äravoolus.
Kõiki tulemuslikkuse näitajaid 
kasutatakse selleks, et tuua esile muutusi, 
näidata edusamme liidusisese teaduse 
osaluse tasakaalustamatusega seoses ning 
võimaldada märkimisväärset 
rahvusvahelist võrdlust maailma tasandil.

Or. en

Selgitus

Koos lisatud näitajatega tuleb programmi „Horisont 2020” tulemusi hinnata inimressursside 
valdkonnas tehtud edusammude osas. Edukas ja jätkusuutlik majanduskriisist taastumine 
nõuab tugevat inimkapitali teadus- ja innovatsioonisüsteemis. Teisest küljest tuleb hindamisi 
ja läbivaatamisi vastandada varasema olukorraga, et selgitada programmi „Horisont 2020” 
mõju.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kolm prioriteeti hõlmavad 
rahvusvahelist mõõdet. Rahvusvaheline 
teaduslik-tehniline koostöö on liidu jaoks 
ülimalt oluline küsimus ning sellest 
tulenevalt toetatakse seda programmi 
„Horisont 2020” raames kolmes peamises 
mõõtmes:
– edendatakse teaduslik-tehnilist koostööd 
kõige arenenumate teadmuskeskustega 
maailmas, et saavutada kõige kõrgemad 
tipptaseme standardid ja neid jagada ning 
osaleda konkurentsis kõige kõrgematel 
tasanditel;
– edendatakse rahvusvahelist suutlikkuse 
suurendamise alast teaduslik-
tehnoloogilist koostööd ning aidatakse 
liidus institutsioonidel kohe algusest peale 
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toetada kogu maailmas teadus- ja 
arendustegevuse suutlikkuse ja 
inimressursside kiiret arengut ning 
jagada sellest tulenevaid hüvesid;
– edendatakse kogu maailmas rahu ja 
stabiilsuse saavutamiseks tehtavat 
teaduslik-tehnoloogilist koostööd ning 
tunnustatakse olulist panust, mida 
teaduse ja teadusuuringute inim- ja 
ühiskondlikud väärtused võivad anda 
habraste ühiskondade tugevdamisse ning 
rahvusvaheliste konfliktide lahendamisse.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelised teaduskoostöö võrgustikud on kujundanud tänapäevast teadust ja 
tehnoloogiat ning muutuvad üha olulisemaks uute teadus- ja tehnoloogiavaldkondadega 
eduka tegelemise jaoks. Viimase aastakümne kõrghariduse ja teadusuuringute plahvatuslik 
kasv pakub enneolematuid rahalisi ja inimressursse uute teadmiste poole püüdlemiseks. ELi 
rolli selles tärkavate teadmusühiskondade suuremas maailmas tuleb pidevalt uuesti 
määratleda. Rahvusvaheline teaduslik-tehnoloogiline koostöö koos ELi ühiste 
teadusuuringutega on nüüd otsustava tähtsusega tegur kõikides edukate institutsioonide 
strateegilistes kavades.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskus aitab
„Horisont 2020” raamprogrammi 
üldeesmärgi ja prioriteetide saavutamisele 
kaasa erieesmärgiga pakkuda liidu poliitika 
jaoks kliendikeskset teaduslik-tehnilist 
tuge.

Teadusuuringute Ühiskeskus aitab
„Horisont 2020” raamprogrammi 
üldeesmärgi ja prioriteetide saavutamisele 
kaasa erieesmärgiga pakkuda liidu poliitika 
jaoks kliendikeskset teaduslik-tehnilist 
tuge. Teadusuuringute Ühiskeskuse liidu 
lisandväärtust hinnatakse järgmiste 
näitajate alusel:
– Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilise 
ja teadusliku toe konkreetse mõju 
ilmnemise juhtude arv seoses liidu 
poliitikaga
– vastastikuse eksperdihinnangu saanud 
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publikatsioonide arv.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse rolli tuleb hinnata teatavate konkreetsete näitajatega.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Nagu on märgitud esildatud uues põhjenduses 16 a, on nii programm „Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitika ülimalt suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, kuigi neil on erinev suunitlus. Seega on nendevaheline koostoime ja 
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täiendavus tõeliselt vajalikud. Ühtekuuluvuspoliitika peab valmistama piirkondlikke 
teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelejaid ette osalemiseks programmi „Horisont 2020” 
projektides ning teisest küljest peaks see pakkuma vahendeid kasutamaks ära ja levitamaks 
kiiresti turul teadusuuringute- ja innovatsioonialaseid tulemusi, mis tulenevad programmist 
„Horisont 2020” rahastatavatest alusuuringutest.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Muudatuse vastuvõtmisel viiakse 
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see sisse kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 7– punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine programmis „Horisont 2020” on 
vajalik konkurentsivõime suurendamiseks, püüeldes samal ajal Euroopa majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poole. Eritoetus selle uue erieesmärgi raames võib 
suurendada Euroopas olemasolevat tipptasemel teadmiste alast potentsiaali.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 7– punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Vastutustundlike teadusuuringute ja 
vastutustundliku innovatsiooniga 
meelitatakse Euroopa ühiskondades uusi 
talente alustama õpinguid teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, vähendatakse 
soolist ebavõrdsust liidus teadusuuringute 
valdkonnas töötavates inimressurssides 
ning töötatakse välja mehhanisme, mis 
võimaldavad teaduslike ja tehnoloogiliste 
valikuvõimaluste ühiskondliku 
väärtustamise laiendamist ja süvendamist.

Or. en
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Selgitus

Selle uue erieesmärgiga toetatakse rikastava dialoogi loomist teaduse ja ühiskonna vahel, 
parandades samal ajal inimressursside olukorda teaduse ja innovatsiooni valdkondades 
parema soolise tasakaalu ja noorte talentide meelitamise kaudu tegema karjääri teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selle osa eesmärk on kiirendada niisuguse 
tehnoloogia ja innovatsiooni arengut, mis 
panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja 
aitavad Euroopa uuenduslikel VKEdel 
saada maailma tippettevõteteks ning 
kasutavad ära selles peituva võimaluse 
rajada uuenduslike VKEde jaoks soodsat 
pinnast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
teadmiste ja tehnoloogiasiirdele riiklikest 
teaduskeskustest ettevõtetesse ning samuti 
ühest ettevõttest teise. See koosneb 
kolmest erieesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE489.637v02-00 52/151 PR\905549ET.doc

ET

sotsiaalsete väljakutsetega. Kõikidel 
eelnimetatud aladel tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta kasutajate vajadusi.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult ja seal 
kehtestatakse selge mehhanism VKEde 
tehnoloogiasiirde vajaduste 
selgekstegemiseks ja nendele 
reageerimiseks. Toetuse tulemusena peaks 
ühiskonnaprobleemide prioriteedi alla 
kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema vähemalt 15 %.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tervishoid, demograafiline muutus ja 
heaolu;

(a) tervishoid ja heaolu;

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

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 14 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 14 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond.

(f) Euroopa ühiskondade ja 
ühiskonnamuutuste mõistmine.

Or. en

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

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 14 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) vabaduse ja turvalisuse kaitsmine 
Euroopas

Or. en

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

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit põhilistest
teadusuuringutest turuni, kaasa arvatud
innovatsiooniga seotud tegevused (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamine, tootekujundus,
lõppkasutajast sõltuv innovatsioon, 
sotsiaalne innovatsioon ja uuenduste
kasutuselevõtt turul.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Erieesmärgi peamised tegevussuunad ja tegevused – lõik 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need meetmed kuuluvad nüüd uue kavandatava erieesmärgi „Tippteadmiste levitamine ja 
osaluse laiendamine” alla prioriteedi „Tipptasemel teadus” raames.
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Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks, samas kui 60% Euroopa 
ülikoolilõpetajatest on naised, on ainult 
18% neist tippkraadiga teadlased, aga 
USAs on see määr 27%. On suur kahju, 
talendi raiskamine ja takistus Euroopa 
teaduse tipptasemele, et nii vähe naisi 
saavad oma teadlasekarjääri edendada.

Or. en

Selgitus

Sooline võrdõiguslikkus on teadusuuringute kvaliteedi jaoks määrav tegur. On tõestatud, et 
soolise tasakaalu saavutamine rühmas aitab tõsta teadusuuringute ja tulemuste kvaliteeti. 
Lisaks soodustab sooline mitmekesisus innovatsiooni ja tootlikkust.

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hindamismenetlus peab hõlmama soolise tasakaalu küsimust, kuna on suur võimalus 
suurendada naiste osalust teaduses.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC seab üheks eriprioriteediks 
suurepäraste alustavate teadlaste abistamise 
iseseisvaks saamisel, andes neile piisavat 
toetust ülitähtsas etapis, mil nad panevad 
kokku oma uurimismeeskonda või -
programmi.

ERC seab üheks eriprioriteediks 
suurepäraste alustavate teadlaste abistamise 
iseseisvaks saamisel, andes neile piisavat 
toetust ülitähtsas etapis, mil nad panevad 
kokku oma uurimismeeskonda või -
programmi. Samuti võib toetada teadlaste 
tagasipöördumist ja taasintegreerimist 
pärast ECR rahastamisperioodi lõppu, 
eelkõige koos ERA õppetooli skeemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad

2. Tulevased ja kujunemisjärgus teadus ja
tehnoloogiad (FEST)

Or. en

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

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 2.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Erieesmärk on soodustada
eesliiniuuringuid, millel oleks potentsiaali 
avada Euroopa teaduse ja tehnoloogia
jaoks uusi alasid. Paindliku toetuse 
andmisega sihipärasele 
valdkondadevahelisele koostööle erineva 
mahuga teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FEST aitab edendada tipptaset 
ühisprojektide kaudu, mis on suunatud 
tuleviku eesliiniuuringutele ning uutele 
võimalustele teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas. FEST hõlmab igat liiki 
ühiseid eesliiniuuringuid alates 
eesliiniteaduse alusuuringutest kuni 
tehnoloogia eesliiniarenguteni, edendab 
juba uurimistöö algusest peale ja töö 
käigus piiriülest ühistööd, annab 
kaasaegse teaduse eesliinile ELi 
lisaväärtust ja aitab saavutada tipptasemel 
teadusuuringutes üle kogu Euroopa 
ühistöö kriitilise massi.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mõnd ideed saab arendada 
väikesemahuliselt, aga mõni võib olla nii 
mitmetahuline, et selleks on vaja 
ulatuslikku ühistegutsemist väga pika aja 
jooksul. Tulemuslikkuse nimel peavad 
need tegevused kiiresti suuremahuliseks 
kujunema, ühendades ühiste eesmärkide 
täitmiseks Euroopa, riikliku ja piirkondliku 
tasandi programmid, et saavutada kriitiline 
mass, soodustada koostoimet ja tekitada 
optimaalne võimendav mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 60% FESTi vahenditest 
suunatakse ühisteks alt-üles eesliini 
teadusuuringuteks kõikides valdkondades, 
kusjuures mitte üle 25% pühendatakse 
paari FESTi keerulisema juhtprogrammi 
arendamiseks.
FESTi juhtnõukogu koosneb kõige 
mainekamatest, asjakohaste 
ekspertteadmistega teadlastest ja 
inseneridest, kes tagavad 
uurimisvaldkondade mitmekesisuse ja 
tegutsevad isiklikult; FESTi juhtnõukogu 
esitab komisjonile oma seisukohad ja 
annab nõu FESTi tegevuse teadusliku 
strateegia, tööprogrammide kehtestamise, 
konkursikutsete kriteeriumide, algatuste 
„FEST Proactive” ja FESTi juhtalgatuste 
konkreetsete teemade määratlemise kohta. 
Eranditult kõikide FESTi projektide 
hindamise käigus järgitakse teaduse ja 
tehnoloogia tipptaseme rangeid 
kriteeriume.
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Or. en

Selgitus

Kuigi FESTi juhtalgatused on Euroopa jaoks tähtsad, ei tohiks nad kontsentreerida üleliia 
rahastust. Märkimisväärne summa tuleks eraldada ühisteks alt-üles eesliini 
teadusuuringuteks, kuna neil on suur potentsiaal aidata kaasa FESTiga seotud eesmärkide 
saavutamisele. Eespool kirjeldatud FESTi juhtnõukogu aitab kahtlemata parandada FESTilt 
oodatavaid tulemusi ja kindlasti suurendab üldist toetust sellele konkreetsele eesmärgile. 
Järgides ERC eeskuju, peab teaduse tipptase olema FESTi hinnangule iseomane kriteerium.

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Marie Curie nimelised meetmed 3. Marie Sklodowska-Curie nimelised 
meetmed

Or. en

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

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks positiivne laiendada seda meedet algajatele teadlastele näiteks erikoolitusest osavõtuks 
vajalike lühiajaliste lähetuste tarbeks.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

On vaja leida õige tasakaal uurimistöö eesmärgi ja hea juhendamisskeemi vahel.

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui pakkuda teadlastele võimalust pärast koolitust kolmandas riigis kodumaale tagasi 
pöörduda, avaldab see positiivset mõju Euroopa teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonna 
inimkapitalile.

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 
piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 

Põhitegevuseks on ärgitada 
kaasrahastamismehhanismi abil 
piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
organisatsioone looma uusi programme ja 
avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 
sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 
ja karjäärikujundusele. See parandab 
Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 



PE489.637v02-00 66/151 PR\905549ET.doc

ET

karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

karjääri kõikidel etappidel (k.a 
doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 
teaduslike teadmiste vaba liikumist 
Euroopas, edendab ahvatlevate 
teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 
pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 
ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 
vahelist koostööd teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata soolisele 
võrdõiguslikkusele ja 
struktuurikohandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 
tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 
puudujäägid ja piirangud ning suurendada 
meetmete mõju. Selleks luuakse näitajad 
ning analüüsitakse teadlaste liikuvuse, 
oskuste ja karjääri ning soolise 
võrdõiguslikkusega seotud andmeid, 
püüdes saavutada koostoimet ja tihedat 
kooskõlastamist teadlastele, nende 
tööandjatele ja rahastajatele suunatud 
poliitiliste toetusmeetmetega, mida 
rakendatakse erieesmärgi „Vastutustundlik 
teadustegevus ja innovatsioon ” raames.
Samuti on tegevuse eemärgiks teadlikkuse 
parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 
köitvusest ning Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetust saanud teadusuuringute 
ja innovatsiooni tulemuste levitamine.
Sinna hulka kuuluvad ka erimeetmed 
naiste liikuvuse eest takistuste 
eemaldamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 
keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 
sageli erinevate seadmete, teenuste ja 
andmeallikate ühendamist ning laialdast 
riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 
ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 
vajalikku teadustaristut ning selleks on 
vaja üleeuroopalist teadustaristut, mis on 
olnud suurepäraseks eeskujuks 
ressursside ühiskasutamise alal ja 
näidanud viimase neljakümne aasta vältel 
ühise lähenemisviisi lisaväärtust. Euroopa 
tasandi lähenemisviis teadustaristule on 
viimastel aastatel Euroopa teadustöö taristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) 
taristutegevuskava elluviimisel, riikide 
teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning
avatud ja toimiva Euroopa digitaalse 
teadusruumi aluseks oleva e-taristu 
arendamisel osutunud väga edukaks.
Euroopat katvad teadustaristuvõrgud 
tugevdavad inimkapitali, pakkudes uue 
põlvkonna teadlastele ja inseneridele 
tipptasemel koolitust ning edendades 
valdkondadevahelist koostööd.

Or. en

Selgitus

On oluline rõhutada selle valdkonna ühistöös juba olemasolevat kogemust, mis on 
võimaldanud luua väljakujunenud ja ülemaailmse mainega üleeuroopalised teadustöö 
taristud.

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on muutnud teadust, kuna on 
võimaldanud kaugkoostööd, massilist 
andmetöötlust, in-silicio katsetusi ja 
juurdepääsu kaugressurssidele. 
Teadusuuringud on muutunud järjest 
riikide- ja valdkondadevahelisemaks ning 
see nõuab IKT taristute kasutamist, mis 
on iseenesest rahvusülesed. Seetõttu on
asjakohane suunata 35% sellele 
konkreetsele eesmärgile eraldatavast 
eelarvest teadusuuringutele ja 
innovatsioonile e-taristute valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

IKT tähtis roll kaasaegse teaduse ja innovatsiooni arengus nõuab sedalaadi taristute jaoks 
minimaalse toetuse sisseseadmist.

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 
tipptasemel teadustaristuüksuste 
rakendamine ja tegevus, sealhulgas
Euroopale huvi pakkuvate piirkondlike 
partnerüksuste arendamine, sealhulgas 
riikidevaheline juurdepääs 
maailmaklassiga Euroopa 
teadustaristutele; riikide teadustaristute 
lõimimine ja riikidevaheline juurdepääs 
nendele; ning e-taristu väljaarendamine, 
kasutuselevõtt ja tööshoidmine, et tagada 
võrkude loomise, informaatika ja 
teadusandmete alal maailma tippvõimsus.

Or. en

Selgitus

Paljud teadustaristud on mitme liikmesriigi vahel laiali jagatud, ning kuigi nende taristute 
rakendamise põhikulusid rahastatakse riiklikest vahenditest, on nende taristute 
riikidevaheliste elementide toetuseks vaja ELi rahastust, mis aitab tõsta nende Euroopa 
lisaväärtust.

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 
toimima tehnoloogia varase
kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 
arenduskoostööd tööstusega, soodustada 
teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 
ning ergutada innovatsiooniklastrite 

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

innovatsiooniklastrite loomist. Selle 
tegevusega toetatakse ka teadustaristut
kasutava, haldava ja töös hoidva personali
haridust ja koolitust ja/või vahetusi, kaasa 
arvatud kõrgemale juhtkonnale ja 
projektijuhtidele mõeldud lähetuste kava.

Or. en

Selgitus

Praegu on personali liikuvus Euroopa teadustaristutes väga madal ja põhineb 
individuaalsetel ja ajutistel lahendustel. Personali liikuvust aitavad tublisti parandada 
juhtivtöötajate ja projektijuhtide jaoks mõeldud lähetuste kavad.

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 
poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd. Euroopa 
teadustaristuid toetatakse nende 
rahvusvaheliste suhete alal ja nendega 
konsulteeritakse Euroopa 
teadusuuringute alase rahvusvahelise 
koostöö vallas.

Or. en

Selgitus

Euroopa teaudstaristutel on oma vastavatel aladel suur rahvusvahelise koostöö kogemus ning 
seetõttu tuleks neid ELi teadusalase koostöö strateegia koostamise juures kasutada teemade 
prioriteetide seadmise allikana.

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 a (uus)



PR\905549ET.doc 71/151 PE489.637v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. TIPPTASEMEL TEADMISTE 
LEVITAMINE JA OSALEMISE 
LAIENDAMINE
4 a.1 Erieesmärk
Erieesmärk on täielikult ära kasutada 
Euroopa talendipagasi potentsiaali ning 
tagada, et innovatsioonist juhitud 
majanduse kasu on võimalikult suur ja 
see on kõikide ELi riikide, piirkondade ja 
kodanike vahel võrdselt jaotatud.
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
öeldakse liidu teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise poliitika kohta 
selgesti, et liit „toetab kogu liidus 
ettevõtjaid, kaasa arvatud väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, 
uurimiskeskusi ja ülikoole nende 
kõrgekvaliteedilises teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamisega seotud 
tegevuses”.
Ja tõepoolest – selle tagamine, et 
teadusuuringute ja innovatsioonialane 
tegevus oleks kõikides liikmesriikides 
ühtlaselt levinud, on olnud juba kaua 
liidu tähtsaks poliitiliseks eesmärgiks.
Siiski, vaatamata hiljutisele 
individuaalsete liikmesriikide 
innovatsioonialaste saavutuste 
lähenemise tendentsile, valitsevad EL27 
riikide vahel ikka teravad erinevused, 
nagu märgitakse ka innovatsiooniliidu 
2011. aasta tulemustabelis. Lisaks sellele, 
et praegune finantskriis on pannud 
liikmesriikide eelarved surutise alla, 
ähvardab see süvendada lõhet nn 
innovatsiooniliidrite ja mõõdukate 
novaatorite vahel.
4a.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Et jätkata arenemist jätkusuutliku, 
kaasava ja aruka ühiskonna poole, peab 
Euroopa kasutama võimalikult hästi ära 
teabe, mis on liidus saadaval ja päästma 
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valla seni kasutamata teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaali. See on tõeline 
väljakutse kogu Euroopale, millest sõltub 
meie rahvusvaheline konkurentsivõime 
ning mida ei saa lahendada üksi 
liikmesriigid.
Teaduse tipptaseme kogumite edendamise 
ja nende omavahel ühendamise teel 
kõikides sektorites ja piirkondades ning 
tipptasemel teaduse levitamise kaudu üle 
kogu liidu territooriumi aitavad kõik 
kavandatud tegevused tugevdada Euroopa 
teadusruumi.
4a.3 Peamised tegevussuunad
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise tõhususe tagamiseks peab 
programm “Horisont 2020” olema avatud 
paljudele eri osalejatele, kaasa arvatud 
uustulnukad ning tagama, et igal pool, 
kus leidub tipptaset, jääks see 
ülimuslikuks. Seetõttu tuleb talenti hoida 
ja toetada, et sellest areneks tipptase, mis 
võimaldab teadlastel ja novaatoritel üle 
kogu Euroopa saada kasu programmi 
“Horisont 2020” vahenditest, võrgustikest 
ja rahastusest.
Tegevuste eesmärk on tipptaseme 
potentsiaali avamine poliitika 
tundmaõppimise, võrgustike loomise ja 
mestimise kavade toetamise kaudu, mis 
tugevdab teadlaste ja novaatorite vahelisi 
sidemeid kõigis liikmesriikides, kaasa 
arvatud akadeemiliste ringkondade 
väljapaistvate esindajate ligimeelitamise 
teel teadusasutustesse, kus on olemas 
tipptasemel teadusuuringute selge 
potentsiaal, tuues selleks kokku 
intellektuaalomandi õiguste omanikud ja 
kasutajad ning soodustades 
koolitusvõimalusi. Sellised tegevused 
hõlmavad järgmist:
(a) siduda esilekerkivad tippteadmiste 
keskused sellistes liikmesriikides ja 
piirkondades, kus innovatsioon ei ole nii 
arenenud, Euroopa keskustega, mis on 
innovatsiooni alal rahvusvaheliselt 
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liidripositsioonil; 
(b) käivitada võistlus rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeliste teaduskeskuste 
rajamiseks ühtekuuluvuspiirkondades; 
võistluse kandidaadid peaksid olema 
meeskonnad, kes koosnevad 
innovatsioonimeelsest, kuid vähem 
arenenud piirkondadest ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste keskusest mujal Euroopas;
(c) luua nn Euroopa teadusruumi 
õppetoolid, et meelitada akadeemiliste 
ringkondade väljapaistvaid esindajaid ligi 
teadusasutustesse, kus on olemas 
tipptasemel teadusuuringute selge 
potentsiaal, et aidata neil asutustel oma 
potentsiaali täielikult avada ja luua 
sellega Euroopa teadusruumis 
teadusuuringute ja innovatsiooni alal 
võrdsed tingimused;
(d) anda nn kvaliteedimärk positiivse 
hinnangu saanud Euroopa teadusruumi, 
Marie Sklodowska-Curie nimelise või 
koostööprojekti projektide ettepanekutele, 
mis ei ole saanud rahastust eelarveliste 
piirangute tõttu;
(e) anda nn kvaliteedimärk lõpetatud
projektidele, et kergendada 
järelmeetmeteks rahastuse saamist (näit. 
katse- ja näidisprojektid või 
teadusuuringute tulemuste hindamist) 
liikmesriigi või piirkondlikest allikatest;
(f) anda Euroopa Teadusnõukogu nn 
tagasipöördumistoetust teadlastele, kes
praegu töötavad väljaspool ELi ja kes 
soovivad töötada Euroopas või teadlastele, 
kes juba töötavad Euroopas, kuid 
soovivad kolida vähemarenenud 
piirkonda;
(g) suunata vähemalt 5% prioriteetide 
„Juhtpositsioon tööstuses” ja 
„Ühiskonnaprobleemid” raames ette 
nähtud tegevusteks määratud summadest, 
et rahaliselt toetada täiendavaid 
lepinguid, mis on sõlmitud teaduslikes 
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koostööprojektides osalevate 
organisatsioonide ning muude asutuste ja 
organisatsioonide vahel, mis on enamasti 
asutatud riikides, mis ei ole projektidega 
otseselt seotud, erieesmärgiga hõlbustada 
koolitusvõimalusi (doktorikraadi ja 
doktorikraadijärgsed kohad);
(h) tugevdada edukaid võrgustikke, et 
rajada teadusuuringute ja innovatsiooni 
alane kvaliteetne institutsioonidevaheline 
võrgustik. Erilist tähelepanu pööratakse 
Euroopa teaduse ja tehnika alasele 
koostöövõrgule, et soodustada selliseid 
tegevusi, mis aitavad kindlaks teha ja 
omavahel ühendada nn tippteadmiste 
kogumeid (kõrgkvaliteetsed 
teaduskogukonnad ja noorteadlased) üle 
kogu Euroopa;
i) arendada välja konkreetsed 
koolitusmehhanismid, kuidas osaleda 
programmis “Horisont 2020”, kasutades 
täielikult ära olemasolevate võrgustike, 
nagu siseriiklike kontaktpunktide poolt 
pakutavaid eeliseid;
(j) pakkuda doktorikraadi ja 
doktorikraadijärgseid stipendiume ning 
inseneridele stipendiume tippkoolituseks, 
mis võimaldab juurdepääsu kõikidele 
rahvusvahelistele teadustaristutele 
Euroopas, kaasa arvatud rahvusvaheliste 
teadusorganisatsioonide poolt juhitavad 
taristud;
(k) toetada aruka spetsialiseerumise 
strateegiate väljaarendamist ja seiret. 
Arendatakse välja poliitika toetamise 
vahend ning rahvusvaheline vastastikuse 
hindamine ja parimate tavade jagamine 
hõlbustab poliitika tundmaõppimise 
piirkondlikul tasandil;
(l) seada sisse online-turg, kus saab 
reklaamida intellektuaalomandit, et viia 
omavahel kokku intellektuaalomandi 
õiguste omanikud ja kasutajad.
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Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. VASTUTUSTUNDLIKUD 
TEADUSUURINGUD JA 
INNOVATSIOON
4 b.1 Erieesmärk
Erieesmärk on seada sisse tõhus dialoog 
teaduse ja ühiskonna vahel, et meelitada 
teadusesse uusi talente ja arendada 
teaduse tipptasemele väärilist 
ühiskondlikku vastutus- ja kohusetunnet.
Kiire edasiminek kaasaja 
teadusuuringutes ja innovatsioonis on 
tõstnud esile olulised eetilised, õiguslikud 
ja ühiskondlikud küsimused, millega 
tegelemiseks on vaja teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid veelgi tugevdada ja 
aktiivsemaks muuta.
Selleks, et leida Euroopa ees seisvatele 
küsimustele õiged vastused, on vaja 
võimalikult paljude eri toimijate osavõttu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessist. Traditsiooniliselt on teaduse ja 
ühiskonna vaheline suhtlemine piirdunud 
ühesuunalise, ülalt-alla teadmiste 
edastamisega ekspertidelt tavakodanikele. 
Areng avatud, tõhusaks ja 
demokraatlikuks teadmistepõhiseks 
ühiskonnaks nõuab liikumist 
kahesuunalisema dialoogi poole, mis 
ulatuks kaugemale traditsioonilisest 
teadusharidusest ja praegusest 
arusaamast, mille kohaselt tavakodanik 
on vaid teadusavastuste tarbija. Dialoogi 
vormis suhe võimaldab teadusel ja 
innovatsioonil kahtlemata edeneda 
vastutustundlikumal moel.
Liidul on vaja värvata uut talenti, et 
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suurendada oma konkurentsivõimet 
maailmamajanduses. Euroopa vajab 
2020. aastaks teadlaskonna 1 miljonilist 
netokasvu, mida on vaja teadus- ja 
arendustegevuse investeeringute 
eesmärgiks seatud 3% SKTst 
saavutamiseks. Selle eelduseks on, et ELi 
eesrindlikumad noored hakkaksid tööle 
teaduse vallas ning tööjõud oleks 
mitmekesine ja sooliselt tasakaalus. 
Kuid suurema hulga ligimeelitamine 
teaduse ja tehnoloogia valdkonda on 
olnud keerukas ning Euroopas süveneb
mure, et andekad noored ei taha selles 
valdkonnas töötada. Lisaks on vaja 
tagada, et inimesed, kes on juba hakanud 
teaduse või tehnoloogia alal tööle, 
säilitaksid oma entusiasmi ja 
motivatsiooni ning neil oleks võimalust 
isiklikuks arenguks ilma, et nad peaksid 
oma erialast loobuma.
Samuti valitseb teaduse alal sooline 
tasakaalutus. Kui Euroopa tahab olla 
kindel, et ta finantseerib tulemuslikku ja 
tõhusat innovatsiooniprogrammi, tuleb 
pöörata erilist tähelepanu naiste 
alaesindatusele teaduse vallas ning 
sooliste erinevustega arvestamata 
jätmisele teadusuuringutes.
4b.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Sotsiaalse ja poliitilise toe suurendamine 
kõikide liikmesriikide teaduses ja 
tehnoloogias on üha olulisem küsimus, 
mida praegune majanduskriis on veelgi 
tõsisemaks muutnud: demokraatlikes 
ühiskondades nõuab avalike 
investeeringute prioriteetsus teaduses 
tohutu sotsiaalse ja poliitilise jõu 
olemasolu, mis jagab teadusega samu 
väärtusi, on oma protsessidest teadlik ja 
on võimeline teadvustama oma panust 
teadmiste, ühiskonna ja majandusarengu 
alal.
Tulemuslik ja mitmeplaaniline dialoog 
teaduse ja ühiskonna vahel aitab kindlasti 
kaasa vastutustundlikuma teaduse 
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arengule ja kodanike jaoks asjakohasema 
poliitika väljatöötamisele. See 
mitmekesine nö looduslik laboratoorium, 
mida Euroopa endast kujutab ning need 
erinevad vaated, mis kõikjal meie 
maailmajaos esile kerkivad, pakuvad 
lisaväärtust, mis muudab erinevate 
toimijate vahelise dialoogi 
asjakohasemaks.
Lisaks tugevdab teaduskultuuri 
edendamine Euroopas demokraatlikke ja 
humanistlikke väärtusi ja aitab 
suurendada huvi karjääri vastu teaduse ja 
tehnoloogia vallas. Euroopa teaduse ja 
tehnoloogia süsteemi hea seis sõltub tema 
suutlikkusest uusi talente ligi meelitada.
4b.3 Peamised tegevussuunad
Meetmed peaksid olema suunatud uute 
talentide ligimeelitamisele Eurooa 
ühiskondade teaduse ja 
tehnoloogiavaldkondadesse ning soolise 
ebavõrdsuse likvideerimisele 
inimressurssides, kes töötavad Euroopa 
teadusuuringutes. Samuti toetatakse ELi 
suutlikkust inkorporeerida teaduse ja 
tehnoloogiaalased teadmised ja meetodid 
otsuste langetamise protsessidesse, 
arendada välja mehhanismid teaduslike ja 
tehnoloogiliste valikuvõimaluste 
väärtustamiseks ühiskonnas, mis aitab 
kaasa sellele, et populistlikud ja 
teadusevastased liikumised ei jääks 
vastuseta ning et kogu 
innovatsiooniprotsessis võetakse kindlasti 
arvesse ka eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi.
Tegevuse eesmärk on:
(a) muuta karjäär teaduses ja tehnoloogia 
alal noortele üliõpilastele külgetõmbavaks 
ning edendada jätkusuutlikku koostööd 
koolide ja teadusasutuste vahel;
(b) tagada sooline tasakaal kahes 
mõõtmes: tagada võrdsus 
teadlasekarjääris ning võtta 
teadusuuringute arengus arvesse soolisi 
aspekte;
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(c) edendada ühiskonna integreerimist 
teaduse ja innovatsiooniküsimustesse; 
jälgida, kuidas inimesed tajuvad teadust 
ja soodustada kodanike osalemist teaduse 
ja innovatsioonipoliitikas;
(d) kasvatada teadusevallas hästi 
orienteeruvaid inimesi, pakkudes selleks 
formaalset ja mitteformaalset haridust, 
samuti viia läbi teadusepõhiseid tegevusi 
eelkõige teaduskeskustes, kuna on suur 
vajadus arendada välja 
tulevikuühiskonna tööjõud ja luua 
aluspõhi kooseksisteerimiseks 
demokraatia raamistikus;
(e) parandada vaba juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele ja 
andmetele, et parandada teadusalast 
tipptaset ja majanduslikku 
konkurentsivõimet;
(f) arendada kõikide huvirühmade 
(teadlased, riigiasutused, tööstus) poolt 
rakendatavate vastutustundlike 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
arenguks välja valitsustava, mis võtab 
arvesse ühiskonna vajadusi ja nõudmisi, 
ja jälgida selle arengut;
(g) parandada teadmisi suhtlusest teaduse 
vallas, et parandada teadlaste, üldiste 
massiteabevahendite ja avalikkuse 
vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Praeguses olukorras on ülioluline luua uusi töökohti ja suurendada Euroopa 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
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ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel. Selleks et 
säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). See 
saavutatakse tihedas koostöös Euroopa 
Kosmoseagentuuriga. Peale selle on 
kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas ning nende areng on 
liidu jaoks oluline võimalus.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus:
digitaalse infosisu ja loovusega seotud 
IKT;

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus:
digitaalse infosisu ja kultuuritööstuse, 
muu hulgas kultuuripärandi ja turismi 
ning loovusega seotud IKT;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kvanttehnoloogia: järgmise 
põlvkonna IKT seadmed, milles on 
ühitatud kvantfüüsika ja informaatika.
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Or. en

Selgitus

Kvanttehnoloogia abil arendatakse välja uue põlvkonna IKT seadmed, milles ühitatakse 
kvantfüüsika informaatikaga. See toetab täiesti uusi andmetöötlusviise, mis põhinevad 
kvaliteedilt uutel võimsatel algoritmidel, mille aluseks on kvantfüüsika. Kvantdünaamika üle 
saavutatud kontrolli praegune tase koos võimalusega juhtida kvantkäitumist füüsilistes 
süsteemides võimaldab kasutusele võtta uusi ja ennenägematuid andmetöötluse ja 
kommunikatsioonivahendeid, mis loob uue kontseptuaalse platvormi, millest võib välja 
areneda terve rida potentsiaalselt murrangulisi tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus peamist tegevussuunda peaksid 
katma kõik vajadused. Vajadused aga 
hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 
IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega.

Need seitse peamist tegevussuunda peaksid 
katma kõik vajadused. Vajadused aga 
hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 
IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse

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

(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on pöördeline, kui 
teadusuuringute tulemusena on loodud
murrangulised tooted ja tootmisprotsessid.

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on pöördeline, kui 
teadusuuringute tulemusena on loodud
konkurentsivõimelised tooted ja 
tootmisprotsessid.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nanomaterjalide, -komponentide ja -
süsteemide tõhus väljatöötamine ja 
tootmine.
Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, mastaapide 
suurendamisele, et saavutada 
masstootmist, ja paindlikele seadmetele, 
mis võimaldab teadmiste edukat 
ülekannet tööstuslikku innovatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) uute vahendite väljaarendamine 
nanomaterjalide, -komponentide ja -
süsteemide kavandamiseks, 
simuleerimiseks, kirjeldamiseks ja 
manipuleerimiseks.
Eesmärgiks on uurida, visualiseerida ja 
kontrollida uusi nanomaterjale ja 
nanomõõtmetes süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Nanomaterjalide, -komponentide ja -
süsteemide tõhus väljatöötamine ja 
tootmine

välja jäetud

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, mastaapide 
suurendamisele, et saavutada 
masstootmist, ja mitmeotstarbelistele 
seadmetele, mis võimaldab teadmiste 
edukat ülekannet tööstuslikku 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana).

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes.

Or. en

Selgitus

Näitena on see liiga spetsiifiline ja võib tulevikus uurimissuunda mõjutada.

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus uute 
innovaatiliste meetodite ja süsteemide
loomiseks.

Teadus- ja arendustegevus uute 
innovaatiliste tootmismeetodite loomiseks 
materjalide komponentide ja süsteemide
tarbeks.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise 
tarbijakäitumise tugevdamine, mis 
vähendaks nõudlust energia järele ja 
soodustaks vähese CO2-heitega tootmist.

Uute materjalide, komponentide, toodete 
ja kasutusviiside väljatöötamine, mis 
vähendaks nõudlust energia järele ja 
soodustaks vähese CO2-heitega tootmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – alapunkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine.

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, mis põhinevad 
uudsetel materjalidel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Materjalikasutuse optimeerimine välja jäetud
Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Or. en

Selgitus

Sisaldub juba teistes jagudes.

Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks
toodeteks, kasutusviisideks ja 
tehnoloogiateks.
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Or. en

Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -
protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 
tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle
keskkonnaaspektid.

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tööstustooteid, 
materjale ja säästvaid protsesse (nt 
kemikaalid, tervis, kaevandamine, energia, 
tselluloos ja paber, tekstiil, tärklis ja 
toiduainetööstus), ja selle keskkonna ja 
tervisega seotud aspektid.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika,
molekulaarsete abivahendite ja 
rakupõhiste platvormide) arendamine, et 
suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandusmõjuga sektorites. Selle 
lähenemisviisiga saab jätkata uudsete 
VKEde potentsiaali edendamist ja oluliselt 
vähendada toodete turulejõudmise aega.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks käsitlevad kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus liikmesriikide 
riiklikud programmid. Tehnoloogilise ja 
konkurentsieelise säilitamiseks on vaja 
liidu tasandil tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – alapunkt a – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise, puhta ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Juhib tähelepanu asjaolule, et kosmosesektoris on vaja teha keskkonnaalaseid täiendusi.

Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem ja Euroopa 
panus globaalsesse keskkonna- ja 
turvaseire programmi, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse täpsemalt väljendada programmi “Horisont 2020” ja 
ELi kosmose valdkonna juhtprogrammide (eriti globaalsesse keskkonna- ja turvaseire 
programmi) vahelist sidet, ning samuti sidet globaalsesse keskkonna- ja turvaseire 
programmi ja Maa jälgimise süsteemide süsteemi vahel.

Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 
teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 
mistõttu nad sageli ei taha 
teadmispõhistesse ettevõtetesse 
investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 
asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 
suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 
teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks.

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 
teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 
mistõttu nad sageli ei taha 
teadmispõhistesse ettevõtetesse 
investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 
asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 
suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 
teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks.
Euroopa Investeerimispank, kes haldab 
komisjoni nimel laenurahastut, saab 
volituse anda laenu kõrge tehnoloogilise 
riskiga projektidele selle asemel, et 
pakkuda turukursist madalama 
protsendiga laenu ainult madala 
tehnoloogilise riskiga projektidele. 
Energeetika vallas toetatakse 
laenurahastust projekte, millel on 
enamasti kõrgem tehnoloogiline risk kui
seitsmenda raamprogrammi 
riskijagamisrahastu kaudu rahastatavatel 
projektidel. Saada võib ka rahastust 
tagatiseta laenude näol. 

Or. en

Selgitus

Riskijagamisrahastust antakse rahastust siis, kui suudetakse näidata energiatehnoloogia 
madalat riski. Uus instrument peaks rahastama projekte, mille riskiprofiil on kõrgem. Madala 
eelarvega VKEd võivad oma äritegevuse algfaasi laiendamiskavade elluviimiseks vajada 
tagatiseta laenu.
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Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See probleem mõjutab eriti teadmiste ja 
tehnoloogia siirde protsesse ülikoolides ja 
teaduskeskustes toimuvate riiklike 
teadusuuringute ja ettevõtluse valdkonna 
vahel, kus nõutakse kinnitust vastava 
kontseptsiooni tõestamise kujul, et näidata 
siirdatavate teadmiste või tehnoloogia 
innovatsioonialast potentsiaali.

Or. es

Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada laenukapitali
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Eesmärk on parandada laenukapitali
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure riski, 
kuid sealjuures suure tipptaseme 
saavutamise potentsiaaliga teadusuuringute 
ja innovatsiooni toetamisele.

Or. en

Selgitus

On oluline toetada eelkõige kõrge riski kuid ka kõrge tuluga innovatsiooni, mis viib tihti 
radikaalsema ja murrangulisema innovatsioonini, kuid mida traditsioonilised finantsasutused 
kõhklevad rahastamast.
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Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades, et üks programmi “Horisont 
2020” eesmärke on vähendada 
teadusuuringute ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahelist lõhet ning aidata 
tuua turule uusi või parandatud tooteid ja 
teenuseid ning, võttes arvesse 
kontseptsiooni tõestamise kriitilist tähtsust 
teadmussiirde protsessis, võetakse 
kasutusele mehhanismid, mis 
võimaldavad saada kontseptsiooni 
tõestamise faasi jaoks rahastust, mida on 
vaja siirdega seotud uurimistulemuste või 
leiutiste tähtsuse, asjakohasuse ja tuleviku 
jaoks innovaatilise aspekti kinnitamiseks. 

Or. es

Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontseptsiooni tõestamise vahend toetab 
teadmiste ja tehnoloogia siirde protsesse 
etappidel, mis eelnevad tööstuse poolt 
kasutuselevõtu faasile, et kinnitada ja kui 
vaja, ka suurendada siirde innovaatilist 
mõju turule, mis aitab vähendada 
ebakindlust ja riske, mis kaasnevad 
uurimistulemuste ja leiutiste siirdamisega 
riiklike teadusuuringute alalt 
tootmissektorisse.

Or. es
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Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavandatud meetmete eesmärk on 
täiendada riiklikku ja piirkondlikku 
ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 
vastavaid programme ning soodustada 
koostööd VKEde ja teiste innovatsiooniga 
tegelejate vahel, luua sild 
teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 
turul kasutamise vahel, luua 
ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond
(sh nõudluspoolsed meetmed) ning 
soodustada innovatsiooniprotsessi, uue 
tehnoloogia, turu ja ärimudelite pideva 
muutumisega arvestamist.

Kavandatud meetmete eesmärk on 
täiendada riiklikku ja piirkondlikku 
ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 
vastavaid programme ning soodustada 
koostööd VKEde ja teiste innovatsiooniga 
tegelejate vahel, luua sild 
teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 
turul kasutamise vahel, luua 
ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond
(sh nõudluspoolsed meetmed ja muud 
meetmed, mis on mõeldud avalikus 
sektoris toimuvate teadusuuringute 
tulemuste siirdamiseks tootmise 
struktuuri) ning soodustada 
innovatsiooniprotsessi, uue tehnoloogia, 
turu ja ärimudelite pideva muutumisega 
arvestamist.

Or. es

Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalemine suurendab VKEde teadus-, 
arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 
luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 
uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 
ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 
seotud innovatsiooni, samuti edendab see 
ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 
VKEde teadmisvõrgustikud 
rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 
innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 
kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 
oskusi, on teistest edukamad.

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalemine suurendab VKEde teadus-, 
arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 
luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 
uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 
ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 
seotud innovatsiooni, samuti edendab see 
ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 
VKEde teadmisvõrgustikud 
rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 
innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 
kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 
oskusi, on teistest edukamad. VKEdel on 
ka keskne roll tehnoloogia ja 
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teadmussiirde protsesside vastuvõtjatena, 
kuna nad aitavad viia ülikoolides ja 
riiklikes teadusasutustes toimuva 
uurimistöö tulemusel sündinud uuendusi 
turule. 

Or. es

Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks tingimusel, 
et iga selline tegevus annab ELi jaoks 
selget lisaväärtust. Eesmärk on VKEde 
innovatsioonipotentsiaali arendada ja 
sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.
See vahend annab edukatele VKEdele 
kvaliteedimärgi, võttes arvesse nende 
osalemist riigihangetes. 

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Riikliku teadustöö ja turu vahelise 
teadmus- ja tehnoloogiasiirde toetamine. 
Riikliku teadustöö valdkonna ja 
uuenduslike VKEde vaheliste 
siirdeprotsesside toetamine kui tõhus 
vahend ülikoolides ja teaduskeskustes 
toimuva uurimistöö tulemuste ja leiutiste 
viimiseks turule.

Or. es

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
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ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega. Pidev 
areng, mis põhineb ainult praegustel 
teadmistel, ei ole nende vajaduste 
täitmiseks piisav – tuleb otsida ja 
rakendada radikaalseid uusi ideid ja 
teadmisi. Nende probleemide 
lahendamiseks on vajalik tihe koostöö 
akadeemiliste ringkondade, tööstuse, 
tervishoiuteenuse osutajate ja 
reguleerivate asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 
ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 
talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet,
hingamisteede haigused, neuroloogilised 
ja vaimsed häired, ülekaalulisus ja 
rasvumine ning mitmed talitluskahjustused 
on puude, terviseprobleemide ja enneaegse 
surma peamised põhjused ning toovad 
kaasa märkimisväärse sotsiaalse ja 
majandusliku kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64 aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. ELis kannatab 
depressiooni all 165 miljonit inimest, mis 
läheb maksma 118 000 eurot (millest 61% 
läheb haiguspuhkuse ja tootlikkuse kao 
näol kaudseteks kuludeks). 

Or. es

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haruldased haigused on harvaesinevad 
kuid tihti letaalse prognoosiga haigused, 
mida peegeldab miljonite Euroopa laste 
enneaegne surm. Kuid asjaolu, et neid 
esineb harva, tähendab, et teadus- ja 
arendustegevus selliste haiguste raviks 
harva kasutatavate ravimite vallas on 
puudulik.

Or. es
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Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas
(vajadus ravimeetodite järgi on tohutu, 
seda eriti haruldaste haiguste, 
tähelepanuta jäetud haiguste ja 
autoimmuunhaiguste vallas) ning 
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile

Or. en

Selgitus

Igal aastal sureb miljoneid inimesi vaesusega seotud haiguste, kuid ka diarröa ja 
tähelepanuta jäänud troopiliste haiguste tõttu. Neid nimetatakse vaesusega seotud või 
tähelepanuta jäänud haigusteks, kuna nad esinevad eelkõige vaeseimates ja marginaliseeritud 
oludes. Sama olukord on ka haruldaste haigustega: nendest pakub biofarmaatsiatööstusele 
huvi vaid alla 300, kuna nende esinemissagedus ja/või kaubanduslik potentsiaal on nii väike. 
Seetõttu on ka asjakohaste ennetavate, diagnostiliste ja ravivahendite alane teadus- ja 
arendustegevus puudulik.

Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
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toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist.

toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist üle kogu 
maailma, kaasa arvatud teadus- ja 
arendustegevuse suutlikkuse toetamist 
endeemilistel aladel.

Or. en

Selgitus

Biomeditsiini alased teadussaavutused pakuvad ennenägematuid võimalusi tõhusate ja 
mõistliku hinnaga vahendite leidmiseks, mis aitaksid lahendada ülemaailmseid 
terviseprobleeme. Veel on vaja uusi farmaatsiavaldkonna vahendeid vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäänud haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks ja raviks. HIV/AIDSi ja 
malaaria vastane vaktsiin, uued ennetavad vahendid, tuberkuloosi parem diagnostika ning 
paremad meetodid leismaniaasi ja trüpanosomiaasi raviks aitaksid inimeste tervist oluliselt 
parandada.

Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 
toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 
pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 
ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 
tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 
arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 
puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 
saab samuti kõige paremini vastata 
integreeritult, kui rääkida näiteks 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 
toetada liidu tasandil. Need hõlmavad
haiguse molekulaarse aluse mõistmist, 
uuenduslike ravistrateegiate ja uute 
mudelisüsteemide määratlemist, füüsika-, 
keemia ja süsteembioloogiaalaste 
teadmiste multidistsiplinaarset 
rakendamist tervisekontrollis, pikaajaliste 
kohortuuringute väljatöötamist ja kliiniliste 
katsete läbiviimist, mitme tehnoloogia 
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stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, haruldaste 
haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 
elamisega seotud lahenduste pakkumisest.

kliinilist kasutamist ja IKT arendamist ning 
selle rakendamist tervishoiuvaldkonnas, 
eeskätt e-tervise puhul Konkreetse 
elanikkonna vajadustele saab samuti kõige 
paremini vastata integreeritult, kui rääkida 
näiteks stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, vaesusega seotud, 
tähelepanuta jäetud ja haruldaste haiguste 
ravist ning toetatud või iseseisva elamisega 
seotud lahenduste pakkumisest.

Or. en

Selgitus

Kuigi arengumaade inimesed põevad 90% maailma haigustest, kasutatakse nende haigustega 
tegelemiseks ainult 10% ülemaailmsetest tervishoiukulutustest. Ajavahemikus 1975–2000 
töötati välja 1393 ravimit ja ainult 16 neist oli mõeldud selliste haiguste raviks, mille all 
kannatab eelkõige arengumaade rahvastik. Seetõttu on ülioluline tegeleda teadusuuringutes 
leiduvate lünkadega ning välja töötada nende haiguste jaoks paremaid ja sobivamaid 
ravimeetodeid.

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 
mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 
alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 
suurteks katseteks ja 
tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 
erainvesteeringuid, ning avaliku ja 
kommertskasutusele eelneva hankeni uute 
toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 
lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 
koostoimivad ning tuginevad määratletud 
normidele ja/või ühistele suunistele. 
Kooskõlastatud Euroopa tasandi 
jõupingutus aitab kaasa Euroopa 
teadusruumi jätkuvale arengule. See 
seostub vastavalt ja vajaduse korral ka 
tegevusega, mida arendatakse programmis 
„Tervis majanduskasvuks” ning 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 
mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 
alusuuringutest kuni haiguste alaste 
baasteadmiste muutmiseni uuteks 
ravimeetoditeks, suurteks katseteks ja 
tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 
erainvesteeringuid, ning avalike ja 
kommertskasutusele eelnevate hangeteni
uute toodete, teenuste ja 
laiendamiskõlblike lahenduste jaoks, mis 
on vajaduse korral koostoimivad ning 
tuginevad määratletud normidele ja/või 
ühistele suunistele. Tervishoiualaste 
uuringute ja innovatsiooni strateegilise 
kooskõlastamise tugevdamiseks kogu 
programmi „Horisont 2020” ulatuses 
ning rahvusvaheliste meditsiiniuuringute 
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täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva innovatsioonipartnerluse raames.

edendamiseks luuakse vastav valdkondlik 
tervishoiu juhtimisnõukogu. Sellist 
kooskõlastamist võib laiendada ka teistele 
antud probleemidekompleksiga seotud 
programmidele ja vahenditele. Niisugune 
kooskõlastatud Euroopa tasandi 
jõupingutus suurendab tervishoiualaste 
uuringute teaduslikku ja inimpotentsiaali 
ning aitab kaasa Euroopa teadusruumi 
jätkuvale arengule. See seostub vastavalt ja 
vajaduse korral ka tegevusega, mida 
arendatakse programmis „Tervis 
majanduskasvuks” ning täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamist käsitleva 
innovatsioonipartnerluse raames.

Or. en

Selgitus

Probleemipõhise lähenemisviisi omandamiseks on vaja teadus- ja uuendustegevuse 
kooskõlastatud strateegilist planeerimist. Kooskõlastamine võib vähendada killustatust ning 
parandada kogu teadusringkonnas tehnoloogiliste ja infrastruktuuri ressursside kasutamist 
seoses kõnealuse probleemiga.

Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
standardiseeritud andmetöötlus, andmete 
sidumine laiaulatuslike kohortuuringutega 
ning uurimistulemuste ülekandmine 
kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu.

Or. en
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Selgitus

Standardiseerimine võimaldab andmete tõhusat jagamist ja kasutamist.

Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haigused on ülemaailmne probleem ning 
lüngad teadusuuringutes tuleb täita 
patsientide vajadustest lähtuva 
innovatsiooni tekitamisega. Omaaegsete 
nakkushaiguste, sh tuberkuloosi 
taasilmumine Euroopas, 
vaktsineerimisega välditavate haiguste 
levik arenenud riikides ja üha kasvav 
mikroobidevastase resistentsuse probleem 
rõhutavad veelgi, et vajame laiahaardelist 
lähenemisviisi ja suuremat avalikku 
toetust teadus- ja arendustegevusele 
nende haiguste osas, mis tapavad igal 
aastal miljoneid inimesi.

Or. en

Selgitus

Samasugune nõue oli Euroopa Parlamendi resolutsioonis raskete ja tähelepanuta jäetud 
haiguste kohta arengumaades (2005/2047(INI)). Samuti levivad WHO andmetel Lääne-
Euroopas ärevusttekitava kiirusega multiravimresistentne tuberkuloos (MDR-TB) ja eriti 
ravimresistentne tuberkuloos (XDR-TB).

Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
geneetiliste, patogeensete, keskkonnast ja 
kliimast lähtuvate ning vaesusest tingitud 
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haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine;
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

tegurite) mõistmine, tervishoiu edendamise 
ja haiguste ennetamise parandamine; 
haiguse põhjuste mõistmise ja 
diagnoosimise parandamine; tõhusate 
uurimisprogrammide väljatöötamine ja 
haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; uute ja paremate ennetavate 
vaktsiinide ja ravimite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; kohandatud ravimeetodite 
väljatöötamine ja haiguste ravimine; 
teadmiste, sealhulgas psühhosotsiaalsete 
aspektide kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; 
reguleerimismenetluste täiustamine ja 
juurdepääsuga seotud tegevuste 
toetamine; terviseandmete parem 
kogumine ja kasutamine; 
standardiseeritud 
andmeanalüüsitehnikad; tervislik 
aktiivsena vananemine, sõltumatu ja 
toetatud elamine; inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine, teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning tervisealase 
ebavõrdsuse ja erinevuste vähendamine 
tõenditele tugineva otsusetegemise, 
parimate tavade vahetamise, uuendusliku 
tehnoloogia ja uuenduslike meetmete abil.
Kõigi nimetatud tegevuste juures võetakse 
korrakohaselt arvesse soolist analüüsi. 
Kasutatakse täiel määral ära 
interdistsiplinaarsest lähenemisviisist 
tulenevad võimalused ning 
kombineeritakse kõigi kuue eesmärgi ja 
teiste sammaste teadmisi kõnealuses 
valdkonnas jätkusuutlike tulemuste 
saamiseks. Tulemuste kiire 
kasutuselevõtu ja elluviimise huvides 
tuleb õhutada tervishoiutöötajate aktiivset 
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kaasamist.

Or. en

Selgitus

Keskkonnategurite kõrval määravad terviseseisundi suurel määral ka sugu ja sotsiaalne 
staatus. Näiteks on vaeste tervis mitmesuguste tegurite (tervishoiu kättesaadavus, 
ebatervislikud elamistingimused, alatoitlus jms) tõttu tihtipeale halvem.

Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- merendusuuringud 
ning biomajandus

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tugevad ja jätkusuutlikud
mere- ja merendusuuringud ning 
biomajandus

Or. en

Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu, 
tervisliku ja kvaliteetse toidu ja muude 
biotoorainel põhinevate toodete varu, 
arendades selleks konkurentsivõimeliste ja 
vähese CO2-heitega tarneahelate kõrval 
välja tootlikud ja ressursitõhusad 
esmatootmis- ja töötlemissüsteemid ning 
edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Or. en

Selgitus

Tänaseid toitumisharjumusi arvestades omandab tervislik toit Euroopas tervisenõuete 
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parandamisel ja riskide vähendamisel üha suuremat tähtsust. Teisalt on ka toidu töötlemine 
osa tootmisprotsessist ja seetõttu tuleks seda arvesse võtta.

Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- mere- ja veekeskkonnast 
pärinevatest taastuvatest ressurssidest ning 
nende muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni parem 
lõimimine asjaomastesse liidu 
poliitikasuundadesse parandab 
märkimisväärselt nende liidu tasandi 
lisaväärtust, tekitab võimendavat mõju, 
suurendab sotsiaalset tähtsust ja aitab edasi 
arendada jätkusuutlikku maa-, mere- ja 
ookeanihaldust ja biomajanduse turgu.

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teaduslikest 
alusuuringutest kuni innovatsioonini 
ulatuva täistsükli parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust, annab 
tervislikke toiduaineid ja aitab edasi 
arendada jätkusuutlikku maa-, mere- ja 
ookeanihaldust ja biomajanduse turgu.

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästev põllumajandus ja metsandus a) Säästev põllumajandus koos 
karjakasvatusega ja metsandus

Or. en

Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Vee-elusressursside võimaluste 
ärakasutamine

c) Kalanduse, vesiviljeluse ja mere 
biotehnoloogiate võimaluste 
ärakasutamine

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Mere- ja merendusuuringute 
ühildamine
Mere elus- ja elutute ressursside 
kasutamisest, merest saadava energia eri 
allikate kasutamisest ja mere 
mitmesugustest eri kasutusviisidest kerkib 
küsimus teaduslike ja tehnoloogiliste 
probleemide ühistest lahendustest. 
Meredel ja ookeanidel on tähtis osa ka 
kliima reguleerimisel, samas mõjutavad 
neid suuresti kliimamuutus ning sisemaal, 
rannikutel ja meredel toimuv inimtegevus. 
Üldeesmärk on saada nii mere- kui ka 
merendusvaldkonna jaoks ühiseid 
teaduslikke ja tehnoloogilisi teadmisi, et 
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vallandada arvukate mere- ja 
merendusvaldkondade nn sinise kasvu 
potentsiaal, kaitstes samal ajal 
merekeskkonda ja kohanedes 
kliimamuutusega. Selline kõiki 
programmi „Horisont 2020” eesmärke ja 
sambaid hõlmav strateegiline 
kooskõlastatud lähenemine mere- ja 
merendusuuringutele aitab ka viia ellu 
kesksete sinise kasvu eesmärkide 
saavutamisele suunatud asjaomaseid ELi 
tegevuspoliitikaid.

Or. en

Selgitus

Vaja on kõiki programmi „Horisont 2020” eesmärke ja sambaid hõlmavat strateegilist 
kooskõlastatud lähenemist mere- ja merendusuuringutele, et tagada kohustuste pikaajaline 
planeerimine ning kooskõlastamine liikmesriikide ja sidusrühmadega – see on hädavajalik, et 
aidata saavutada ELi integreeritud merenduspoliitika kesksed sinises kasvu eesmärgid ning 
täita ELi mere- ja merendusuuringute strateegia eesmärgid.

Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. 2050. aastaks tuleks 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 80-95%. Kõik energeetika 
tegevuskava 2050 süsinikuheite 
vähendamise stsenaariumid näitavad, et 
sajandi keskpaigaks annavad suurima osa 
energiavarustustehnoloogiatest 
taastuvenergia tehnoloogiad. Seetõttu on 
asjakohane suunata kaks kolmandikku 
kõnealusele eesmärgile eraldatavast 
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80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

eelarvest teadusuuringutele ja 
innovatsioonile taastuvate energiaallikate 
valdkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 
80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Liikmesriikide tegevust 
peab seetõttu täiendama energiaalaste 
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liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 
riskantseid kulukaid pikaajalisi 
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
ning mis peaks keskenduma projektidele 
eri riikide partnerite vahel, kes tahavad 
koostööd teha. Liidu tasandi meetmetega 
toetatakse ka riskantseid kulukaid 
pikaajalisi programme, mis ulatuvad 
üksikutest liikmesriikidest kaugemale, 
ühendatakse jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide teadusuuringute rahastamise kord ei sobi hästi rahvusvaheliste projektide 
rahastamiseks (pakkumiskutsete ajakavad ei ühildu, erinevad hindamiskriteeriumid, 
programmide kohaldamisalad või eeskirjad on erinevad). Piiriülest koostööd hõlmava teadus-
või uuendustegevuse rahastamise mehhanism oleks ülimalt soovitav. Sellise programmi 
haldamine peaks juba peaaegu et määratluse kohaselt toimuma ELi tasandil.

Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv. Selline 
transpordisüsteem peab järgima tervena 
vananemise filosoofiat ja seega tooma 
kasu kõigile sõltumata east, soost ja 
puudest, peab aga seejuures järgima 
universaalseid projekteerimispõhimõtteid.

Or. en
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Selgitus

Uuringutest nähtub, et seda, kuidas kodanikud linnas liiguvad, mõjutavad muu hulgas 
töökohad, perekonnastruktuurid ja kultuur. Seepärast on eelkirjeldatud üleeuroopalise 
transpordisüsteemi saavutamiseks olulised mitmed transpordimudeleid määravad eri tegurid, 
näiteks sugu, kultuur ja majanduslik seis.

Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi.

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas kiirendada reisijatele mõeldud 
ühendvedude lahendusi (ühendvedude 
piletid), kuidas tõhustada ühendvedusid 
ning arukate planeerimis- ja 
juhtimislahenduste kasutuselevõttu ning 
kuidas vähendada olulisel määral õnnetusi 
(näiteks täiustada arukate seadmete abil 
infrastruktuuri, teede haldajate ja 
sõidukite vahelist teabevahetust ning 
mõista paremini liiklejate käitumist, et 
täiustada sõidukitele paigaldatavaid 
seadmeid ning esmaseid ja teiseseid 
liiklusohutusmeetmeid) ja 
turvalisusohtude tagajärgi (nt töötada välja 
töökindlad ohutuvastusseadmed 
lennunduses ning mereohutuse jaoks 
vajalikud salvestusseadmed).

Or. en

Selgitus

Ühendvedudel on Euroopa transpordisüsteemide täiustamisel otsustav tähtsus. Seega tuleb 
nende teostatavuse ja arengu parandamiseks pakkuda kasutajatele lihtsaid ja uuenduslikke 
lahendusi.

Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Arukas logistika
Eesmärk on ühitada kasvavad uued 
tarbimisskeemid tõhusa ressursside 
tarneahela ja laadungite optimaalse 
jaotamisega teekonna lõpus.
Tegevuses tuleb keskenduda uute ja 
tuleviku tarbimisskeemide paremale 
mõistmisele ning linnade kaubavedude 
logistikale, liiklusele ja ummikutele; uute 
logistiliste IT- ja juhtimisvahendite 
väljatöötamisele, täiustades selleks 
reaalajas toimivaid infosüsteeme 
kaubavoogude juhtimiseks, otsimiseks ja 
jälgimiseks; integreerimisele ning 
teabevahetusele sõidukite ja 
infrastruktuuriga; 
mittekonventsionaalsete kaupade 
jaotamissüsteemide loomisele; 
kaubavoogusid parandavate 
konkurentsivõimeliste 
ühendveolahenduste väljatöötamisele 
tarneahela ja logistiliste platvormide 
tarvis.

Or. en

Selgitus

Arukal logistikal on Euroopa transpordisüsteemide arendamisel otsustav tähtsus, mistõttu 
seda tuleb selle eesmärgi ühe tegevusvaldkonnana nimetada.

Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, ookeanide 
veeringluse muutuste, merevee 
temperatuuri tõusu, Arktika jää sulamise, 
maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 



PE489.637v02-00 112/151 PR\905549ET.doc

ET

piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

Or. en

Selgitus

Ookeanide veeringluse muutustel ja merevee soojenemisel võib olla tähtis ja ebasoovitav 
mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine) Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Veega seotud probleemide 
näiteks on veekasutus maa-, linna- ja 
tööstuskeskkonnas ning vee 
ökosüsteemide kaitse. Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
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tooraineid käsitlev 
innovatsioonipartnerlus.

uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid ja veekasutuse tõhusust 
käsitlevad Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Eesmärk on pakkuda teadmisi ja 
vahendeid loodusressursside kaitseks ja 
haldamiseks, millega jõutaks jätkusuutliku 
tasakaaluni piiratud ressursside ning 
ühiskonna ja majanduse vajaduste vahel. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
parandada meie arusaamist ökosüsteemide 
toimimisest, nende vastasmõjust
sotsiaalsete süsteemidega ning nende rollist 
majanduse ja inimeste heaolu toetajana 
ning pakkuda teadmisi ja vahendeid 
tulemuslikuks otsusetegemiseks ja 
avalikkuse kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA 
TURVALINE ÜHISKOND

6. EUROOPA ÜHISKONDADE JA 
NENDE MUUTUSTE MÕISTMINE

Or. en
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Selgitus

Rõhk on Euroopa ühiskondade mõistmisel eesmärgiga liikuda kaasavamate ja 
innovatiivsemate ühiskondade suunas. Koos sellise uue lähenemisviisiga rõhutatakse 
ühiskonna- ja humanitaarteaduste tähtsust. Teisest küljest on osa endisest „Turvaliste 
ühiskondade” alajaotusest võetud uue eesmärgi „Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine 
Euroopas” alla.

Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat, innovatiivset ja turvalist 
Euroopa ühiskonda.

Erieesmärk on edendada Euroopa paremat 
tundmist, et rajada kaasavamaid ja 
innovatiivsemaid ühiskondi.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 
vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 
lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 
edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 
samuti turvalisuse ja vabaduse,
demokraatlike institutsioonide usaldamise 
ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 
liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 
Nimetatud probleemid on tohutud ja 
nõuavad ühist Euroopa käsitlusviisi.

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine ja demograafilised 
muutused, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, 
ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse lõhe 
kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 
edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 
samuti demokraatlike institutsioonide 
usaldamise ja kodanikevahelise usalduse 
tagamine nii liikmesriikides kui ka 
piiriüleselt. Sellele lisaks peetakse avaliku 
sotsiaalpoliitika rolli Euroopas üha enam 
kriitiliselt tähtsaks kogu Euroopa 
sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkuse 
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seisukohalt.
Nimetatud probleemid on tohutud ja 
nõuavad üha keerukamat segu nii 
erinevatest kui ka ühisest Euroopa 
käsitlusviisist, mille aluseks on ühised 
teaduslikud teadmised, mida võivad anda 
vaid sotsiaal- ja humanitaarteadused. 

Or. en

Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esiteks püsib liidus märkimisväärne 
riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 
2010. aasta inimarengu indeks –
koondnäitaja, mis kajastab arengut 
tervishoiu, hariduse ja sissetulekute 
vallas – jäi ELi liikmesriikide puhul 
vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 
arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 
Samuti valitseb märkimisväärne sooline 
ebavõrdsus – näiteks sooline palgalõhe 
püsib Euroopa Liidus endiselt 17,8 % 
juures meeste kasuks. Iga kuuendat liidu 
kodanikku (umbes 80 miljonit inimest) 
ohustab vaesus. Kahel viimasel kümnendil 
on suurenenud vaesus noorte täiskasvanute 
ja lastega perede hulgas. Noorte töötuse 
määr on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 
(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 
internetti ega pruugi kunagi omandada 
piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 
on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 
polariseerumine, mis kajastab kodanike 
vankuma löönud usaldust praeguste 
poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 
näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.

Liidus püsib märkimisväärne 
riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus.
2010. aasta inimarengu indeks –
koondnäitaja, mis kajastab arengut 
tervishoiu, hariduse ja sissetulekute 
vallas – jäi ELi liikmesriikide puhul 
vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 
arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 
Samuti valitseb märkimisväärne sooline 
ebavõrdsus – näiteks sooline palgalõhe on 
Euroopa Liidus endiselt 17,8 % meeste 
kasuks. Iga kuuendat liidu kodanikku 
(umbes 80 miljonit inimest) ohustab 
vaesus. Kahel viimasel kümnendil on 
suurenenud vaesus noorte täiskasvanute ja 
lastega perede hulgas. Noorte töötuse määr 
on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 
(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 
internetti ega pruugi kunagi omandada 
piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 
on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 
polariseerumine, mis kajastab kodanike 
vankuma löönud usaldust praeguste 
poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 
näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.
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Or. en

Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teiseks on Euroopa tootlikkus ja 
majanduse kasvumäärad olnud viimasel 
neljal kümnendil languse teel. Peale selle 
väheneb kiiresti Euroopa osa üleilmses 
teadmiste loomises ja suutlikkus olla 
innovatsiooni valdkonnas juhtpositsioonil, 
kui võtta võrdluseks sellised peamised 
tärkava turumajandusega riigid nagu 
Brasiilia ja Hiina. Ehkki Euroopal on tugev 
teadusbaas, peab ta muutma selle baasi 
uuenduslike kaupade ja teenuste jaoks 
hinnaliseks varaks. On hästi teada, et 
Euroopa peab rohkem investeerima 
teadusesse ja uuendustegevusse, ent ta 
peab neid investeeringuid ka varasemast 
arukamalt kooskõlastama – liikmesriikide 
teadus- ja arendustegevuse 
eelarvevahenditest kulutatakse üle 95 % 
ilma liiduülese kooskõlastamiseta, mis on
rahastamisvõimaluste kokkukuivamise ajal 
kohutav potentsiaalne vahendite 
raiskamine. Lisaks on liikmesriikide 
innovatsioonivõime hoolimata hiljuti 
toimunud teatavast lähenemisest väga 
erinev – lõhed innovatsiooniliidrite ja 
mõõdukate novaatorite vahel on väga 
suured.

Euroopa tootlikkus ja majanduse 
kasvumäärad on olnud viimasel neljal 
kümnendil languse teel. Peale selle 
väheneb kiiresti Euroopa osa üleilmses 
teadmiste loomises ja suutlikkus olla 
innovatsiooni valdkonnas juhtpositsioonil, 
kui võtta võrdluseks sellised peamised 
tärkava turumajandusega riigid nagu 
Brasiilia ja Hiina. Ehkki Euroopal on tugev 
teadusbaas, peab ta muutma selle baasi 
uuenduslike kaupade ja teenuste jaoks 
hinnaliseks varaks. On hästi teada, et 
Euroopa peab rohkem investeerima 
teadusesse ja uuendustegevusse, ent ta 
peab neid investeeringuid ka varasemast 
arukamalt kooskõlastama – liikmesriikide 
teadus- ja arendustegevuse 
eelarvevahenditest kulutatakse üle 95 % 
ilma konkreetse liiduülese 
kooskõlastamiseta, mis annaks
rahastamisvõimaluste kokkukuivamise ajal 
suuri potentsiaalseid võimalusi.

Or. en

Selgitus

Nimetatud tasakaalustamatust käsitletakse nüüd uue erieesmärgi „Tippteadmiste levitamine 
ja osaluse laiendamine” all prioriteedi „Tipptasemel teadus” raames.

Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas 
igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 
75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 
terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 
vägivalla ja katastroofidega seotud 
otsesed kulud on Euroopas 2010. aastal 
hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 
eurot (umbes 5 % liidu SKPst). Ilmekas 
näide terrorismi tagajärgedest on 
11. septembril 2001 toimunud rünnak 
Manhattani kaksiktornide pihta. See 
nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 
hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus 
tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja 
kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 
tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 
interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 
rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 
miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 
ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 
esinevatest ootamatutest olukordadest 
tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 
tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 
üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 
vastu.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Turvalisusküsimusi käsitletakse uue eesmärgi „Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas” 
all.

Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid probleeme tuleb lahendada koos ja 
uuenduslikult, sest need mõjutavad 
üksteist keerulisel ja sageli ootamatul 
moel. Uuendustegevus võib nõrgendada 
kaasatust, nagu on näha näiteks 
digitaalsest lõhest või tööturu 
killustatusest. Sotsiaalseid uuendusi, 
sotsiaalset usaldust ja kindlust on näiteks 
sotsiaalselt muserdatud piirkondades ja 
Euroopa suurlinnades tihti keeruline 
poliitikaga ühitada. Pealegi nõuab seos 
uuendustegevuse ja kodanike üha 
suurenevate nõudmiste vahel juhtivatelt 
poliitikutelt ning majandustegelastelt ja 
aktiivsetelt ühiskonnaliikmetelt uusi 
vastuseid, millega eiratakse sektorite, 
tegevuste, kaupade ja teenuste vahele 
tõmmatud piire. Nähtused nagu interneti, 
finantssüsteemide, vananeva majanduse 
ja ökoloogiliselt mõtleva ühiskonna areng 
näitavad väga selgelt vajadust mõelda 
nendele küsimustele ja reageerida neile, 
võttes samal ajal arvesse nende kaasatuse, 
uuenduslikkuse ja turvalisuse mõõdet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste probleemide loomuomase Kõnealuste probleemide loomuomase 
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keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava,
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 
julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 
seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
sotsiaalset mõõdet.

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava ja
innovatiivse ühiskonna musternäidis. 
Nende probleemidega tulemuslikult 
tegelemiseks on siin muude suuri 
ühiskonnaprobleeme käsitlevate 
uurimisvaldkondadega võrreldes veelgi 
rohkem vaja nii sihtuuringuid (vastuseks 
eespool määratletud konkreetsetele 
uurimiseesmärkidele) kui ka alt üles 
lähenemisviisi (teadlased ise valivad 
vabalt uurimisteemad.) Ja kõigele lisaks
on vaja strateegilisemat meetodit 
koostööks kolmandate riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused probleemid ei tunnista 
riigipiire ning nõuavad seetõttu liikuvuse 
(inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali, 
ent ka pädevuse ja teadmiste liikuvuse) 
ning institutsioonidevahelise koostöö, 
kultuuride vastastikuse mõju ja 
rahvusvahelise koostöö vormide
keerukamat võrdlevat analüüsi. Kui neid ei 
mõisteta ega aimata ette paremini, 
sunnivad üleilmastumise jõud Euroopa 

Kõnealused probleemid ei tunnista 
riigipiire ning nõuavad seetõttu kõigi 
Euroopa ühiskondade keerukamat 
võrdlevat analüüsi. Nende seosed 
globaliseerumise kontekstis järgitava 
liikmesriikide ja Euroopa avaliku 
poliitikaga võimaldavad mitte üksnes 
seada vastastikku tunnustatavaid 
tegevuskavasid, vaid pakkuda ka ühiseid 
ja põhjalikumaid üleeuroopalisi teadmisi, 
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riike koos töötamise asemel omavahel 
konkureerima, millega rõhutataks pigem 
Euroopas esinevaid erinevusi kui ühiseid 
jooni ning õiget tasakaalu koostöö ja 
konkurentsi vahel. Selliste oluliste 
sotsiaalmajanduslike probleemide 
lahendamisega vaid liikmesriigi tasandil 
kaasneb oht kasutada ressursse 
ebatõhusalt, laiendada probleeme teistele 
Euroopa ja väljaspool Euroopat asuvatele 
riikidele ning suurendada sotsiaalseid, 
majanduslikke ja poliitilisi pingeid, millel 
võib olla otsene mõju Euroopa Liidu 
lepingu eesmärkidele, eelkõige lepingu 
I jaotises sätestatud väärtustele.

mille alusel saaks riiklikke ja 
üleeuroopalisi tõendusmaterjalipõhiseid 
tegevuspoliitikaid paremini mõista ja 
hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasava, innovatiivse ja turvalise 
ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 
lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 
tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 
samuti tegutsemissuundade määratlemist. 
Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 
lahendada oma probleeme mitte üksnes 
liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 
tegutsedes. See omakorda aitab 
liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 
kogemustest ja võimaldab neil määratleda 
paremini oma konkreetsed meetmed, mis 
on vastavuses riigis valitseva olukorraga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime 
eeltingimuseks, eriti turvalisuse, digitaalse 
arengu ja eraelu puutumatuse kaitsmise 
valdkonnas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 
Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 
sealhulgas katastroofide ennetamise ja 
neile reageerimise strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist. Kõik see 
toimub kooskõlas Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmetega.

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, eelkõige Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 
arendamist, rakendamist ja kohandamist.
Kõik see haakub ühise kavandamise 
algatustega ja toimub kooskõlas 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmetega.



PE489.637v02-00 122/151 PR\905549ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi 
uuendusi. Siinkohal võib olla suur roll 
uuringutel humanitaarteaduste vallas. 
Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 
kes kujundavad poliitikat, millega 
võideldakse vaesuse vastu ning hoitakse 
ära kõikvõimalike lõhede, 
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse (näiteks 
soolise ebavõrdsuse, digitaalsete või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 
piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamisel ja kohandamisel ning liidu 
ulatuslikus välistegevuses. Tipptaseme 
saavutamiseks vähem arenenud 
piirkondades võetakse erimeetmeid, 
millega suurendatakse programmis 
„Horisont 2020” osalemist.

Eesmärk on paremini mõista Euroopa 
ühiskondades toimuvaid muutusi, nende 
mõju sotsiaalsele, majanduslikule ja 
poliitilisele kaasatusele ning nende 
peamisi tagajärgi üksikisikute, perede ja 
ühiskondade heaolule ja elukvaliteedile. 
Peamised käsitlemisele tulevad 
probleemid on seotud Euroopa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja heaolu mudelitega ning 
vajadusega saada märkimisväärselt 
teadmisi ebavõrdsuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse, demograafiliste muutuste ja 
ühiskonna vananemise, inimeste elukäigu 
ja perekondlike muutuste, töö- ja 
elutingimuste, rände ja liikuvuse, 
hariduse ja elukestva õppe, 
mitmekeelsuse, sotsiaalpoliitika ja 
valitsemise dünaamika valdkonnas ning 
võtta kõige selle juures arvesse Euroopa 
majanduslikku ja sotsiaalset 
paljutahulisust.

Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas. 
Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 
kes kujundavad poliitikat, millega 
võideldakse vaesuse vastu ning hoitakse 
ära kõikvõimalike lõhede, 
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse (näiteks 
soolise ebavõrdsuse, digitaalsete või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 
piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
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rakendamisel ja kohandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse eesmärk on: Tegevuse eesmärk on eelnimetatud 
probleeme mõista, neid Euroopaüleselt 
võrrelda ja aidata kujundada:

Or. en

Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu;

a) mehhanisme, mille abil edendada 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, võttes arvesse Euroopa 
majanduslikku ja sotsiaalset 
paljutahulisust ning tema muutuste 
dünaamikat;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ehitada üles vastupidav ja kaasav 
Euroopa ühiskond;

b) tegevuspraktikat ja -poliitikaid, mille 
abil ehitada üles vastupidav ja kaasav 
Euroopa ühiskond, tugevdades selleks 
teadmistebaasi sellistes valdkondades 
nagu ebavõrdsus, demograafilised ja 
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perekondlikud muutused, liikuvus, 
haridus, sotsiaalpoliitika ja kodakondsus;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tegevust Euroopa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja heaolu mudelite 
rahvusvahelisel tasandil eeskujuks 
võtmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 
areenil;

c) meetmeid, millega tugevdada Euroopa 
rolli üleilmsel areenil;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaotada Euroopas teadus- ja 
innovatsioonilõhe.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamise ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamisega seotud 
uuringuid, sealhulgas selliseid, mis 
aitavad paremini mõista sotsiaalseid 
piiranguid ja võimalusi ning nende 
tähtsust innovatsiooniprotsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tugevdada tõendite baasi ning toetada 
juhtalgatust „Innovatiivne liit” ja Euroopa 
teadusruumi;

a) tugevdada ebasoodsate majandus- ja 
sotsiaalsete tingimuste olukorras tõendite 
baasi ning toetust juhtalgatusele
„Innovatiivne liit” ja Euroopa 
teadusruumile;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida uusi innovatsioonivorme, b) uurida ja mõista uusi 
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sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja 
loovust;

innovatsioonivorme, sealhulgas sotsiaalset 
uuendustegevust ja loovust;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) uurida ja võrrelda protsesse, mis 
annavad loovusele ja innovatsioonile 
soodsa tausta;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd
kolmandate riikidega.

d) mõista, kuidas tihe ja tõhus teadus- ja 
tippkoolitusalane koostöö kolmandate
riikidega toetab innovatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.3. Turvaline ühiskond välja jäetud
Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 
usaldus ja eraelu puutumatus, 
parandades samal ajal liidu turvalisuse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ning teenindussektori konkurentsivõimet. 
Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. 
Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 
asjaolusid.
Tegevuse eesmärk on:
a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;
b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;
c) tagada küberjulgeolek;
d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;
e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

Or. en

Selgitus

Turvalisusküsimusi käsitletakse uue eesmärgi „Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas” 
all.
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Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. VABADUSE JA TURVALISUSE 
KAITSMINE EUROOPAS
6 a.1. Erieesmärk
Erieesmärk on kaitsta ülemaailmse 
vastastikuse sõltuvuse ja keerukamaks 
muutunud ohtude tingimustes Euroopas 
vabadust ja tugevdada julgeolekut.
Euroopa ei ole kunagi varem olnud nii 
rahumeelselt ühtne ning Euroopa 
kodanike julgeoleku tase on maailma 
teiste osadega võrreldes 
tähelepanuväärselt kõrge. Samas on 
Euroopa jäänud haavatavaks järjest 
suurema globaliseerumise tingimustes, 
kus ühiskondi ähvardavad 
julgeolekuohud muutuvad üha 
ulatuslikumaks ja keerukamaks.
Suurte sõjaliste kallaletungide oht on 
taandunud ning julgeolekumured 
koonduvad uutele mitmetahulistele, 
vastastikku seotud ja piiriülestele 
ohtudele. Seega on julgeoleku mõiste 
laienenud puhtsõjaliselt tähenduselt 
muudele sellistele küsimustele nagu 
inimõigused, keskkonnaseisundi 
halvenemine, poliitiline stabiilsus ja 
demokraatia, sotsiaalprobleemid, 
kultuuriline ja usuline identiteet ja 
sisseränne. Sellises olukorras on sise- ja 
välisjulgeoleku küsimused lahutamatult 
seotud. Praegused ohud vabadusele ja 
julgeolekule on arvukad, keerukad ja 
muutuvad ning hõlmavad muu hulgas 
terrorismi, organiseeritud kuritegevust, 
küberrünnakuid, piraatlust, piirkondlikku 
ebastabiilsust või loodus- ja inimtekkelisi 
katastroofe. Need ohud avaldavad olulist 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning 
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nõuavad vastavalt suurt hulka ennetavaid 
ja vastumeetmeid.
Kuritegevuse, terrorismi, ebaseadusliku 
tegevuse, vägivalla ja katastroofidega 
seotud otsesed kulud olid Euroopas 
2010. aastal hinnanguliselt vähemalt 
650 miljardit eurot (umbes 5% ELi 
SKPst). Terrorismi saatuslikud tagajärjed 
on ilmnenud mitmel pool Euroopas ning 
läinud maksma tuhandeid inimelusid ja 
teinud suurt majanduslikku kahju. 
Kodanikud, ettevõtted ja institutsioonid 
vahetavad sotsiaal-, finants- ja 
kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 
tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 
interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus, mis läheb igal aastal 
maksma miljardeid eurosid, ja eraelu 
puutumatuse rikkumine, mis mõjutab 
üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 
Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
süvenemine võib vähendada kodanike 
usaldust mitte üksnes institutsioonide, 
vaid ka üksteise vastu.
Julgeolekuprobleemidele lahenduste 
otsimine ja elluviimine eeldab 
ühiskonnale vastuvõetava tasakaalu 
leidmist ühelt poolt turvalisuse ja teisalt 
selliste väärtuste vahel nagu vabadus, 
demokraatia, võrdsus või õigusriigi 
põhimõtted. Selline tasakaal peab olema 
igasuguse Euroopa kodanike julgeolekut 
tagava tegevuse aluseks.
6 a.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Ükski liikmesriik ei suuda omaette neile 
ohtudele vastu astuda, sest enamik 
julgeolekuohtusid on piiri- ja 
valdkonnaülesed ning nõuavad seetõttu 
ulatuslikku keerukat võrdlusanalüüsi ja 
tugevdatud institutsioonidevahelist ja 
rahvusvahelist koostööd.
Vabaduse ja turvalisuse kaitseks peab EL 
tulemuslikult tegutsema, kasutades 
põhjalikku ja innovatiivset sise- ja 
välisjulgeoleku tagamise vahendite 
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kompleksi. Teadus- ja uuendustegevusel 
võib olla jõukasutusel selge tugijaroll, 
kuid nemad üksi ei saa julgeolekut 
tagada. Teadus- ja uuendustegevuse 
eesmärk peaks olema julgeolekuohtude 
ennetamine ja tõrjumine, ettevalmistustöö 
ja kaitsetegevus. Ka ei saa sügavaid 
julgeolekuprobleeme lahendada 
valdkondlike ja üksikmeetmetega – pigem 
läheb tarvis ambitsioonikamat, 
koordineeritud ja terviklikku 
lähenemisviisi.
Käesoleva eesmärgi keskne osa on 
koostöö – nii liikmesriikide vahel kui ka 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.
Kõnealuse eesmärgi raames eraldatavate 
liidu rahaliste vahenditega toetatakse 
seega liidu peamiste tegevuspoliitikate, s.t 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, ELi 
sisejulgeoleku strateegia, sealhulgas 
katastroofide ennetamise ja neile 
reageerimise strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist, mille 
eesmärk on julgeolekuohtude 
ennetamine, tõrjumine, ettevalmistustöö 
ja kaitsetegevus.
6 a.3. Peamised tegevussuunad
Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
küberjulgeolek, usaldus ja eraelu 
puutumatus ühtsel digitaalsel turul, 
parandades samal ajal liidu turvalisus-,
IKT- ja teenindussektori 
konkurentsivõimet. Meetmete hulka 
kuulub keskendumine teadusuuringutele 
ning uue põlvkonna uuenduslike 
lahenduste väljatöötamisele tänu 
uudsetele ideedele ja konstruktsioonidele 
ning koostalitlusvõimelistele 
standarditele. Selleks arendatakse 
uuenduslikke tehnoloogiaid ja lahendusi, 
millega kaotatakse turvaaugud ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. 
Eesmärgile orienteeritud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
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ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 
asjaolusid.
Meetmed keskenduvad järgmisele:
a) kodanike kaitse suurem turvalisus, 
võitlus kuritegevuse ja terrorismi vastu;
b) kriitilise tähtsusega infrastruktuuride 
kaitse ja nende vastupidavuse tõstmine;
c) julgeoleku tugevdamine piirihalduse 
kaudu;
d) küberturvalisuse tagamine ja tõstmine;
e) Euroopa kriisidele ja katastroofidele 
vastupanemise võime tõstmine;
f) vabaduse ja eraelu puutumatuse 
tagamine, julgeoleku sotsiaalse mõõtme, 
s.h selle sotsiaalmajanduslike, poliitiliste 
ja kultuuriliste aspektide tugevdamine;
g) toetus liidu sise- ja 
välisjulgeolekupoliitikale ning 
rahvusvahelise teaduskoostöö kui 
rahutagamisvahendi rollile.

Or. en

Selgitus

Endise eesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond” kaheks jagamist ja uue 
eesmärgi „Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas” moodustamist õigustab 
julgeolekumõõtme eriline iseloom. Selles valdkonnas Euroopa ees seisvate peamiste 
probleemide tulemuslikuks ja sidusaks käsitlemiseks kohandati nii sisu kui ka sõnastust.

Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit on visandanud 2020. aastani 
kõrgelennulise tegevuskava, milles 
käsitletakse mitmeid keerukaid ja

Liit on visandanud 2020. aastani 
kõrgelennulise tegevuskava, milles 
käsitletakse mitmeid keerukaid ja 
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omavahel seotud probleeme, näiteks 
loodusvarade säästvat majandamist ja 
konkurentsivõimet. Nende probleemide 
edukaks lahendamiseks on vaja korralikke 
teaduslikke tõendusmaterjale, mis ületavad 
teadusvaldkondade piire ja võimaldavad 
tegutsemissuundi usaldusväärselt hinnata. 
Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 
vajalikku teaduslikku ja tehnilist tuge kogu 
poliitikakujundamise tsükli vältel – alates 
poliitika loomisest kuni selle rakendamise 
ja hindamiseni – ning tugevdab sellega 
veelgi oma teaduslikku rolli liidu poliitika 
kujundamisel. Selleks suunab 
Teadusuuringute Ühiskeskus oma 
teadustegevuse selgelt liidu poliitika 
esmatähtsate eesmärkide täitmisele ning 
suurendab samas valdkonnaüleseid 
pädevusi. Ühiskeskuse erihuvide (nii era-
kui ka riiklike huvide) sõltumatus koos 
keskuse teadus- ja tehnikaalase nõuandja 
rolliga võimaldavad sellel hõlbustada 
vajaliku üksmeele leidmist sidusrühmade 
ja poliitikakujundajate vahel. 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevusest on kasu liikmesriikidele 
ja liidu kodanikele, kõige nähtavamalt 
sellistes valdkondades nagu tervishoid ja 
tarbijakaitse, keskkond, ohutus ja julgeolek 
ning kriiside ja katastroofide ohjamine.

omavahel seotud probleeme, näiteks 
loodusvarade säästvat majandamist ja 
konkurentsivõimet. Nende probleemide 
edukaks lahendamiseks on vaja korralikke 
teaduslikke tõendusmaterjale, mis ületavad 
teadusvaldkondade piire ja võimaldavad 
tegutsemissuundi usaldusväärselt hinnata. 
Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 
vajalikku teaduslikku ja tehnilist tuge kogu 
poliitikakujundamise tsükli vältel – alates 
poliitika loomisest kuni selle rakendamise 
ja hindamiseni – ning tugevdab sellega 
veelgi oma teaduslikku rolli liidu poliitika 
kujundamisel. Selleks suunab 
Teadusuuringute Ühiskeskus oma 
teadustegevuse selgelt liidu poliitika 
esmatähtsate eesmärkide täitmisele ning 
suurendab samas valdkonnaüleseid 
pädevusi. Ühiskeskuse erihuvide (nii era-
kui ka riiklike huvide) sõltumatus koos 
keskuse teadus- ja tehnikaalase nõuandja 
rolliga võimaldavad sellel hõlbustada 
vajaliku üksmeele leidmist sidusrühmade 
ja poliitikakujundajate vahel. Liikmesriigid 
ja regioonid saavad kasu Teadusuuringute 
Ühiskeskuse teadustegevusest ja tema 
toetusest nende aruka spetsialiseerimise 
strateegiatele, kõige nähtavamalt sellistes 
valdkondades nagu tervishoid ja 
tarbijakaitse, keskkond, ohutus ja julgeolek 
ning kriiside ja katastroofide ohjamine.
Nimetatud uuringud toovad kasu ka ELi 
kodanikele.

Or. en

Selgitus

Nagu käesoleva määruse artiklis 5 juba öeldi, peaksid riiklikud ja piirkondlikud asutused 
saama kasu ühiskeskuse toetusest nende aruka spetsialiseerumise strateegiate 
väljatöötamisele.

Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning suurendada sel viisil liidu 
innovatsioonivõimet ja lahendada 
ühiskonnaprobleeme.

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning tugevdada ja suurendada 
sel viisil liidu innovatsioonivõimet ja 
lahendada ühiskonnaprobleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus, 
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, asjaolu, et uuringute tulemusi ei 
tooda turule, vähene ettevõtlikkus ja 
ettevõtlustegevus, erainvesteeringute 
vähene kaasamine uurimis- ja 
arendustegevusse, tippteaduse keskuste 
ressursside, sealhulgas inimressursside
ulatus, mis on üleilmses konkurentsis 
püsimiseks ebapiisav, ning liiga palju 
tõkkeid, mis takistavad kõrghariduse, 
teadustegevuse ja ettevõtluse teadmiste 
kolmnurgas koostööd Euroopa tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 2



PE489.637v02-00 134/151 PR\905549ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 
uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab
EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ergutab ja toetab uut 
ettevõtjate põlvkonda ning stimuleerib 
uute innovatiivsete äriühingute loomist. 
Niiviisi aitab EIT igakülgselt kaasa 
Euroopa 2020. aasta eesmärkide ning eriti 
juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Noorte 
liikuvus” eesmärkide saavutamisele.
Eeskätt EIT tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu aitab 
täita programmi „Horisont 2020” raames 
seatud erieesmärke 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas”.

Or. en

Selgitus

Tähtis on siduda teadus- ja innovaatikakogukondade tegevus teiste, programmi „Horisont 
2020” muude osade raames seatud asjakohaste eesmärkidega.

Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 
lõimida haridus ja ettevõtlus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 
luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 
liidusisesed ja piiriülesed seosed.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 
lõimida haridus ja ettevõtlus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 
luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 
liidusisesed ja piiriülesed seosed, mille 
tulemusena tuuakse turule rohkem 
innovatiivseid tooteid, teenuseid ja 
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protsesse.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid. Seejuures 
peavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, keda 
rahastatakse ka avalikest allikatest, jääma 
aruandekohustuslikuks ning toimima 
avatult ja läbipaistvalt, eriti teiste oma 
tegevusvaldkonna osapoolte suhtes.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori osalus teadmis- ja innovaatikakogukondades eeldab avatust ja läbipaistvust, 
et hoiduda põhjendamatust diskrimineerimisest ja laiendada osalejate ringi.
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Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa − V osa – punkt 2 − lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid kooslusi, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid. Tähtis on, et 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldaksid VKEdel täiel määral kogu 
oma tegevuses osaleda – osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
kasvustrateegiast peaks seisnema uute 
ideedega uute tulijate kaasamises ja eriti 
VKEde osaluse suurendamises.

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad peavad olema avatud VKEdele, kes moodustavad 
Euroopa tööstusliku aluse põhiosa.

Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 
nende koostoimet, asetades oma 
innovatsioonimudeli keskmesse 
üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 
nende koostoimet, asetades oma 
innovatsioonimudeli keskmesse 
üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 
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jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 
loovkultuuri ning valdkondadevahelist 
haridust ning annab selleks välja magistri-
ja doktorikraade, millest peaks kujunema 
tipptaseme rahvusvaheliselt tunnustatud 
kaubamärk. Sel moel edendab EIT oluliselt 
liikuvust teademiste kolmnurga sees.

jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 
loovkultuuri ning valdkondadevahelist 
haridust ning annab selleks välja magistri-
ja doktorikraade, millest peaks kujunema 
tipptaseme rahvusvaheliselt tunnustatud 
kaubamärk. Sel moel tagab EIT Euroopa 
intellektuaalse kapitali optimaalse arengu 
ja dünaamilise kasutamise ning edendab 
oluliselt liikuvust teadmiste kolmnurga 
sees.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua. Peamiselt oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning keskendumisega ettevõtliku 
meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 
ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
näol, ent ka olemasolevas tööstuses.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
soodustab EIT teadmiste ja tehnoloogia 
ülekandmist, et ideed turule tuua. 
Peamiselt oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ning 
keskendumisega ettevõtliku meelelaadi 
edendamisele loob EIT uusi ärivõimalusi 
nii tegevust alustavate kui ka teadusasutuse 
baasil tegutsevate ettevõtete näol, ent ka 
olemasolevas tööstuses. Tehnoloogilise 
innovatsiooni kõrval keskendutakse ka 
sotsiaalsele ja mittetehnoloogilisele 
innovatsioonile ning sotsiaalse ettevõtluse 
edendamisele.

Or. en
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Selgitus

Sotsiaalset innovatsiooni ja sotsiaalset ettevõtlust tuleb edendada, sest need on ka Euroopa 
teadus- ja innovatsioonitulemuste parandamise eeltingimused.

Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 
ühiskonnaprobleemide ulatusliku 
lahendamisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
käsitlusviise ning aitab suunata partnerite
teadustööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondades.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse sellistele 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 
ühiskonnaprobleemide ulatusliku 
lahendamisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 
teadustööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondades. EIT arendab 
eriti mittetehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja süsteemse 
innovatsiooni potentsiaali ja sotsiaalset 
ettevõtlust kui vajalikku täiendust tema 
keskendumisele tööstusele ja tehnikale.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalset innovatsiooni ja sotsiaalset ettevõtlust tuleb edendada, sest need on ka Euroopa 
teadus- ja innovatsioonitulemuste parandamise eeltingimused.

Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 
innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 
leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 
innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 
leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 
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innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 
jagades selleks eri 
levitamismehhanismide – näiteks 
sidusrühmade platvormide ja ühiste 
kavade –vahendusel muu hulgas oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
mitmesuguseid kogemusi.

innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 
pöörates erilist tähelepanu VKEdele. See 
on võimalik, kui eri 
levitamismehhanismide – näiteks 
sidusrühmade platvormide, patentide 
ühiskasutuse ja stipendiumikavade –
vahendusel jagatakse muu hulgas oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
mitmesuguseid kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt f – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 
sihiks suure võimendava mõju, mis 
saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 
vahendite koondamisega. Peale selle võtab 
EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 
anda instituudi fondist sihtotstarbelist abi 
konkreetse tegevuse jaoks.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. Suur osa iga-aastasest rahalisest 
toetusest jagatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele konkursi 
korras, mille käigus hinnatakse nende 
aastaplaane, eesmärke, saavutatud 
tulemusi ja tulevikupotentsiaali. EIT seab 
rahastamise puhul kindlalt sihiks suure 
võimendava mõju, mis saavutatakse nii 
avaliku kui ka erasektori vahendite 
koondamisega. Peale selle võtab EIT 
kasutusele täiesti uued vahendid, et anda 
instituudi fondist sihtotstarbelist abi 
konkreetse tegevuse jaoks.

Or. en
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Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondadele antava iga-aastase toetuse aluseks peavad olema 
nende tulemused ja saavutused.

Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” vahendite 
soovituslik jaotus on järgmine (miljonites 
eurodes):

Programmi „Horisont 2020” vahendite 
jaotus on järgmine (miljonites eurodes):

Or. en

Muudatusettepanek 217
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sealhulgas 8975 miljonit eurot info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, 1795 
miljonit eurot fotoonika ning mikro- ja 
nanoelektroonikale, 4293 miljonit eurot
nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 
tootmisele ja töötlemisele, 575 miljonit 
eurot biotehnoloogiale ja 1737 miljonit 
eurot kosmosevaldkonnale Selle tulemusel 
on 6663 miljonit eurot ette nähtud 
progressi võimaldavate tehnoloogiate 
rahastamiseks.

Sealhulgas 57,6 % info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, 20 %
fotoonika ning mikro- ja 
nanoelektroonikale, 27,6 %
nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 
tootmisele ja töötlemisele, 3,7 % 
biotehnoloogiale ja 11,1 % 
kosmosevaldkonnale Selle tulemusel on 
42,8 % ette nähtud progressi võimaldavate 
tehnoloogiate rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – teine joonealune märkus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

** Ligikaudu 1131 miljonit eurot sellest 
summast on ette nähtud energiatehnoloogia 
strateegilise kava (SET-kava) projektidele. 
Ligikaudu üks kolmandik sellest võib 
minna VKEdele.

** Ligikaudu 28,3 % sellest summast on 
ette nähtud energiatehnoloogia strateegilise 
kava (SET-kava) projektidele. Ligikaudu 
üks kolmandik sellest võib minna 
VKEdele.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – kolmas joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

*** Kogusumma antakse lõike 6 artikli 3 
kohaste eraldiste kaudu. Teine eraldis 
summas 1652 miljonit eurot antakse 
soovituslikult ja pro rata põhimõttel 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” eelarvest ning see vaadatakse 
artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa - Eelarve jaotumine – tabel

Komisjoni ettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 27818

1. Euroopa Teadusnõukogu 15008

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505

3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja tööalase arengu kohta 6503
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4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas* 15580, millest 500 EIT-le

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000

3. Innovatsioon VKEdes 700

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-le

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus 4694, millest 150 EIT-le

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-le

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-le

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 3573, millest 115 EIT-le

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-le

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1542 + 1652***

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda 2212

KOKKU 87740

Muudatusettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 33,2%

1. Euroopa Teadusnõukogu 15,7%

2. Tulevased ja kujunemisjärgus teadusharud ja tehnoloogiad 3,5%

3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja tööalase arengu kohta 9,1%

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 3,6%

5. Tipptaseme laiendamine 0,9%

6. Teadus ja ühiskond 0,4%

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 24,0%
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1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas* 17,2%

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4,0%

3. Innovatsioon VKEdes 2,8%

III Ühiskonnaprobleemid, millest 37,7%

1. Tervishoid ja heaolu 10,2%

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus 4,9%

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 7,1%

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 8,0%

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 3,6%

6. Euroopa ühiskondade ja ühiskonnamuutuste mõistmine. 2,0%

7. Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas. 1,9%

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 3,1%

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda 2,1%

KOKKU 100%

Or. en

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa

HORISONT 2020
Programmi rakendamisvahendid
Programmi „Horisont 2020” 
laiahaardelisuse, selle eesmärkide, 
põhimõtete ja tegevusvaldkondade 
paljususe tõttu vajatakse erinevaid 
programmi rakendamisvahendeid 
(„vahendid”) ja võimalust neid 
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paindlikult kasutada. 
Käesolevas tabelis antakse ülevaade 
programmi „Horisont 2020” kavandatud 
vahenditest, mille jaoks nähakse ette ELi 
rahaline toetus.
Valitud vahendite aluseks on järjestikuste 
teadusuuringute raamprogrammide 
käigus saadud kogemused koos 
mõningate täiendustega, kusjuures 
üldiselt on püütud vahendeid lihtsustada. 
Programmis „Horisont 2020” on väga 
vähe täiesti uusi vahendeid, ainult 
sellised, mis vastavad osalejate selgele 
nõudlusele ja mida on seitsmendas 
raamprogrammis eelnevalt katsetatud.



PR\905549XT.doc 145/151 PE489.637v02-00

XT

Põhieesmärgid Kirjeldus Valdav rahastamis-
/rakendamisviis1

Üksikisikute toetamine 
Euroopa Teadusnõukogu 
(ERC)

Eesliiniteadusega tegelevad üksikteadlased Toetused

Marie Sklodowska-Curie 
nimelised meetmed

Teadlaste koolitus ning uurijate ja teadmiste vahetamine piiri- ja sektoriülese liikuvuse teel Toetused

Teaduskoostöö ja 
innovatsiooni toetamine 

Koostööprojektid Konkreetsetele teadus- ja innovatsioonitulemustele suunatud koostööd tegevad, ühiste 
eesmärkide nimel töötavad ja oma võimekusi omavahel jagavad ülikoolid, uurimisinstituudid, 
organisatsioonid ja ettevõtted (s.h VKEd) 

[Tulevased ja kujunemisjärgus teadusharud ja tehnoloogiad – teadus- ja tehnikavaldkondade 
ülesed, panevad aluse radikaalselt uutele tehnoloogiatele]

Toetused, auhinnad, 
hanked

Eritoetused VKEdele
VKEde meede - sarnaneb 
väikeettevõtete 
innovatiivsete 
teadusuuringute 
toetamise programmile 
(SBIR) 

Mõeldud igat liiki innovatiivsetele VKEdele, eesmärk on katta rahastamise puudujääk 
varastel ja riskantsetel uurimis- ja innovatsioonitegevuste etappidel, kogu 
innovatsioonitsüklit hõlmav etapiviisiline toetus

Toetused,
finantsinstrumendid 
(laenud ja omakapital)

Toetus 
kõrgtehnoloogiaga 
tegelevatele VKEdele

Teadusmahukates valdkondades uurimis- ja arendustegevusega tegelevate VKEde 
turusuunitlusega innovatsioon

[ELi toimimise lepingu 
artikkel 185] 

Taristutoetus Kõigile Euroopa ja välisriikide teadlastele kättesaadavate maailmatasemel teadustaristute 
tugevdamine ja täiemahuline kasutamine

Toetused, hanked

Finantsvõimenduse 
toetamine

Teadus- ja arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete ja erinevatel arenguetappidel olevate 
projektide jaoks vajalike laenude ja aktsiakapitali nappuse kompenseerimine

Finantsinstrumendid 
(laenud ja omakapital)

Partnerluste toetamine
Avaliku ja erasektori Partneritevahelised lepingud, milles näidatakse ära partnerluse eesmärgid, partnerite Toetused 

                                               
1 Programmis „Horisont 2020” kasutatakse peamiselt nelja rahastamisviisi: toetusi, auhindu, hankeid ja finantsinstrumente (laenud ja omakapital).
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(lepinguline) partnerlus kohustused, tähtsamad tulemusnäitajad ja soovitavad väljundid

Avaliku ja erasektori 
partnerlus
(ühised 
tehnoloogiaalgatused)

Avaliku ja erasektori partnerite ühisettevõtted, kui nende loomist õigustab seatud eesmärkide 
iseloom ja haare, erasektori nõuetekohased kohustused ja vajalikud vahendid

[ELi toimimise lepingu 
artikkel 187]1

Avaliku sektori sisene 
partnerlus 
(ERA Net, võimalik toetus 
ühise kavandamise 
algatustele) 

Ettevalmistustööd ja avaliku sektori siseseks partnerluseks vajalike struktuuride loomine Toetused

Avaliku sektori sisene 
partnerlus 
(art. 185) 

Ühine toetus teadus- ja uuendustegevuse programmi väljatöötamisele ja rakendamisele või 
meetmetele, mida teostavad avaliku sektori asutused või avaliku teeninduse ülesandega 
asutused piirkonna, riigi või rahvusvahelisel tasandil 

[ELi toimimise lepingu 
artikkel 185]

Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad

Ülikoolide, teaduskeskuste, suur- ja väikeettevõtete ning teiste uuendustegevuses osalejate
vahelised tugevalt lõimunud pikaajalised partnerlused konkreetsete ühiskonnaprobleemide
lahendamiseks

[ELi toimimise lepingu 
artikli 173 lõige 3]

Or. en

                                               
1 Juba olemasolev üksus võib kasutada ka olemasolevaid rahastamisviise.
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SELETUSKIRI

Seitsmendast raamprogrammist programmini „Horisont 2020”

Komisjoni ettepanek programmi „Horisont 2020” kohta koondab esmakordselt ühte ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühisesse strateegilisse raamistikku (CSFRI) eri 
aspektid, mille puhul puudus siiani ühtne nägemus. Need on seitsmendale raamprogrammile 
ja konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmile järgnevad programmid ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut. Ettepanekus ühendatakse kaks õiguslikku alust, 
milleks on tööstust ja teadusuuringuid käsitlevad artiklid 173 ja 182. 

Alljärgnevalt on loetletud mõned programmis „Horisont 2020” kavandatud valdkonnad, mis 
sisaldavad mitmeid Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides antud soovitusi 
(Merkiese, Carvalho, Audy ja Matiase raportid):

 kogu innovatsiooniahela (alusuuringutest turuni) koondamine ühte programmi;
 keskendumine eelkõige globaalsetele ühiskonnaprobleemidele teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamise kaudu, mis on suunatud kodanike murede lahendamisele 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu kliimamuutus, toiduga kindlustatus, 
energiapuudus ja puhas vesi; 

 suurem rõhuasetus Euroopa tööstuse konkurentsivõimele; 
 suuremad võimalused teadlastele, kes soovivad laiendada teadmiste piire suurema 

hulga pakkumiskutsete abil, mis keskenduvad alt ülespoole lähenemisviisile (bottom 
up) ja tipptasemel teadusuuringutele (cutting edge); 

 suurem rõhuasetus multidistsiplinaarsusele, et luua uut lisandväärtust; 
 innovatsiooni, sh sotsiaalset innovatsiooni, käsitlevate poliitikameetmete laiem 

määratlemine; 
 edusammud programmi lihtsustamisel.

Järgnevalt selgitatakse mõningaid programmi suuniseid, mida peetakse eriti olulisteks.

Kriisiga toimetulek

Finants- ja majanduskriisi käigus on ilmnenud Euroopa tootmismudeli puudused. Selleks et 
tulla kriisist välja tugevamana ja suunata Euroopa majandus tagasi õigele teele, rõhutatakse 
“Horisont 2020” strateegias teadusuuringuid ja innovatsiooni kui vahendeid, mille abil liikuda 
teadmistepõhise majanduse suunas, mis võimaldaks tagada tasakaalukama, mitmekesisema ja 
jätkusuutlikuma majanduskasvu. 

Euroopa 2020. aasta strateegias pooldatav majandusmudel, mis põhineb tööhõive, tootlikkuse 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrgel tasemel, võib olla edukas üksnes siis, kui tagatakse teadus-
ja innovatsioonisüsteemi stabiilsus piisavate rahaliste ja inimressurssidega. Teisisõnu mõjutab 
teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute vähendamine selgelt 
teadus- ja tehnoloogiasüsteemi tööjõudlust ja selle suutlikkust luua teadmisi, mis 
lõppkokkuvõttes mõjutab negatiivselt meie konkurentsivõimet ja sotsiaalset heaolu. Seetõttu 
on hädavajalik, et eelarvekärped ei kahjustaks ühenduse teadustegevuse ja innovatsiooni 
poliitika rahastamist. Assigneeringuid tuleks vastupidi hoopis suurendada. Eespool nimetatud 
põhjusel ja seetõttu, et uude programmi on lisatud innovatsiooni käsitlev osa ja laiem 
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instrumentide valik, on raportöör seisukohal, et programmi „Horisont 2020” eelarvet tuleks 
võrreldes seitsmenda raamprogrammi eelarvega kahekordistada. 

Juba eelpool nimetatud teine muutuja, millest meie konkurentsivõime sõltub, on 
inimressursid. Ilma teadlasteta ei ole teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni, millele 
soovitavat majanduskasvu ehitada. Komisjon on arvamusel, et kui seada teadustegevusse 
investeerimise eesmärgiks 3% SKPst, eeldab see miljoni uue teadlase kaasamist süsteemi.
Kõik analüüsid näitavad siiski, et praegune olukord ei ole kõige parem nende arvude 
saavutamiseks: paljudel teadusharudel ei õnnestu meelitada ligi parimaid tudengeid, 
teaduseelarvete kärped suurendavad ajude äravoolu ja liiga suur hulk teadlasi loobub oma 
karjäärist. Nendel põhjustel on raportöör esitanud käesolevasse raportisse 
muudatusettepanekud, mille eesmärk on tugevdada meie suutlikkust meelitada ligi, hoida ja 
aidata parimaid talente ja lisada inimressursside näitajad põhielemendina programmi 
„Horisont 2020” hindamisse.

Innovatsiooniahela terviklikkuse tagamine

On avaldatud hulgaliselt materjali, kus ELi madal konkurentsivõime tase võrreldes 
konkurentidega pannakse selle arvele, et innovatsiooniahela kolme elemendi, nimelt 
teadusuuringute, innovatsiooni ja majandusarengu vahel on nõrgad suhted. Seetõttu on 
raportöör seisukohal, et teadus- ja innovatsioonitegevuse ühendamine ühte tervikusse oleks 
samm õiges suunas, et tagada tõhus teadmiste ja tehnoloogia siire, mis väljenduks toodete ja 
teenuste arendamises ja töökohtade loomises. 

Programmi uue struktuuri tugevus võib siiski osutuda selle peamiseks nõrkuseks, kui 
programmi eri osade vahel, eelkõige eelarve osas, ei saavutada tasakaalu. Liigne 
keskendumine tutvustamistegevusele, prototüüpidele ja turulähedase (market ready) 
innovatsiooni projektidele võib mõjutada alusuuringuid (sageli murrangulise innovatsiooni 
allikaks, mis tekitab uusi vajadusi, turge ja kasutusalasid) ja jätta isegi varju 
rakendusuuringud. Mõlemat tüüpi teadusuuringute puhul on vaja pikaajalist nägemust ja 
püsivat rahastamist.

Samuti on oluline tagada innovatsioonitsükli eri etappide ühendamine. See tähendab, et üha 
olulisem on määratleda eri valdkondade ja vahendite vahelised suhted ning tagada, et 
tulevased seosed alusuuringute ja turu vahel oleksid sidusad ja tehnoloogia siirde protsessi 
hästi ühendatud. Käesolev raport sisaldab mõningaid sellesuunalisi aspekte, näiteks 
sisejuhtimise parandamist sektoripõhiste juhtimisnõukogude loomise kaudu, 
multidistsiplinaarsuse tugevdamist või kontseptsiooni tõestamise vahendi loomist 
omakapitalivahendi raames.

Tipptaseme kindlustamine 

Teadustoodangu alal on Euroopa Ameerika Ühendriikide järel jätkuvalt suuruselt teine 
teadus- ja arendustegevuse keskus maailmas, kuid konkurendid on meile järele jõudmas. 
Euroopa teadusbaasi tipptaseme tõstmine ja tulevaste andekate teadlaste ettevalmistamine 
õigustavad raportööri arvates seega täielikult programmi kogueelarvest ühe kolmandiku 
eraldamist prioriteedile „Tipptasemel teadus”. 



PR\905549XT.doc 149/151 PE489.637v02-00

XT

Ülemaailmsete probleemide lahendamine

Teadusuuringud ja innovatsioon on võtmetegurid Euroopa ees seisvatele suurtele 
ühiskonnaprobleemidele tõhusate lahenduste leidmisel ja nende kohaldamisel. Kõnealustele 
probleemidele lahenduste leidmine pakub samal ajal suurepäraseid võimalusi aidata kaasa 
majanduskasvu suurendamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele. 

Probleemide ulatust silmas pidades on arusaadav, et suured ühiskonnaprobleemid on 
praktiliselt samad, mida käsitletakse seitsmendas raamprogrammis, kuigi energiast on saanud 
üks Euroopa peamisi muresid. Seetõttu on sellele erieesmärgile kavandatud eelarvet võrreldes 
seitsmenda raamprogrammiga märkimisväärselt suurendatud, nagu Euroopa Parlament on 
mitmetes resolutsioonides nõudnud. Liidu süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamise 
eesmärkide toetamiseks peab raportöör samuti oluliseks tagada, et kaks kolmandikku 
prioriteedile „Turvaline, puhas ja tõhus energia“ eraldatavatest vahenditest suunataks 
taastuvenergiale. 

Raportis järgitakse komisjoni ettepaneku struktuuri, välja arvatud osa, mis käsitleb prioriteeti 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Kuna turvalisus on probleemina spetsiifiline, on 
see jagatud kahte ossa: ”Euroopa ühiskondade ja ühiskonnamuutuste mõistmine” ja 
”Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas”. Esimese prioriteedi puhul on otsustaval kohal 
sotsiaal- ja humanitaarteadused, et liikuda kaasavamate ja innovatiivsemate ühiskondade 
suunas. On ütlemata selge, et sotsiaal- ja humanitaarteaduste esmatähtsaks pidamine selle 
probleemi puhul ei vähenda mingil moel nende olulisust ülejäänud kuue probleemi 
käsitlemisel.

Humanitaarteaduste puhul tuleb märkida, et kuigi on tõsi, et praegused ohud vabaduse ja 
turvalisuse valdkonnas on mitmetahulised ja seetõttu käsitletakse neid osaliselt koos teiste 
ühiskonnaprobleemidega, annab nende tähtsus aluse luua nende jaoks eraldi prioriteet. See 
uus prioriteet keskendub konkreetselt lahenduste leidmisele ja väljatöötamisele Euroopa 
turvalisust puudutavate sise- ja välisohtudega toimetulemiseks. 

Programmi „Horisont 2020” korraldusliku rolli tagamine

Järjestikustel raamprogrammidel on olnud oluline osa Euroopa teaduse ja tehnoloogia 
süsteemi korraldamisel tänu selliste meetmete rahastamisele, mis on võimaldanud 
suurepäraste teadlaste ja suurepäraste ideede kasutamist. Seetõttu on käesoleva raporti üks 
prioriteete olnud kaitsta seda, mis selles valdkonnas juba saavutatud on, püüdes tugevdada 
kõikides valdkondades riikidevahelisi koostööprojekte, mis hõlmavad konkurentsieelset 
uurimistegevust ja on keskmise suurusega, vastukaaluks suundumusele keskenduda suurte 
projektide rahastamisele, mis võivad raskendada uute osavõtjate kaasamist ja vähendada 
süsteemi dünaamilisust. 

Sama loogika kohaselt on suurendatud Marie Curie nimeliste meetmete ja teadustaristute 
(pöörates eritähelepanu e-taristutele) rahastamist ning prioriteedi „Tipptasemel teadus” osana 
on loodud uus erieesmärk “Tippteadmiste levitamine ja osaluse laiendamine”, et tugevdada 
teadusalaseid sidemeid kogu ELis. Nimetatud erieesmärk sisaldab algatusi, mis käsitlevad 
muu hulgas mestimist, koolitust ja võrkudele juurdepääsu.
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Struktuurifondide ja raamprogrammi vahelise koostoime loomise vajadust on asjakohastes 
määrustes alati tunnistatud ning seda on vahelduva eduga rakendatud. Asjaolu, et Euroopa 
2020. aasta strateegias seatud aruka majanduskasvu eesmärgi toetamiseks on viidud 
vastavusse CSFRI ja ühtekuuluvusfondide ühine strateegiline raamistik, on muutnud mõlema 
vahendi vahelise koostöö sellel uuel perioodil vältimatuks. Uut ERFi määrust käsitlev 
komisjoni ettepanek sisaldab sellega seoses tõeliselt positiivseid aspekte, näiteks võimalust 
ühendada rahastamine mõlemast allikast, kuid selleks, et koostöö toimiks, peavad 
piirkondlikud ametiasutused olema teadlikud teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni 
alastest algatustest oma piirkonna ülikoolides, ettevõtetes ja uurimisasutustes ning kasutama 
oma aruka spetsialiseerimise strateegiaid nende algatuste toetamiseks. Samuti on oluline, et 
riiklikud ja piirkondlikud asutused saaksid kõnealuste strateegiate koostamisel tuge 
ekspertidelt ning et komisjoni eri talitused teeksid nende hindamisel koostööd.

Sidusrühmadele suurema rolli andmine 

Teine käesoleva raporti juhtpõhimõte on soov anda uurimiskeskustele, ülikoolidele ja 
ettevõtetele ettepanekute esitamisel ja uute võimaluste kindlaks tegemisel suurem roll. Selleks 
on esitatud muudatusettepanek, mille kohaselt prioriteetide ”Juhtpositsioon tööstuses” ja 
“Ühiskonnaprobleemid” alla kuuluvate pakkumiskutsete rahastamisest vähemalt 15% peaks 
järgima alt ülespoole lähenemisviisi (bottom up) ning vähemalt 60% tulevastele ja 
kujunemisjärgus teadusharudele ja tehnoloogiatele (FET) suunatud rahastamisest eraldataks 
algatusele „FET Open”. Raportöör pooldab ka väga suuremat rõhuasetust eraldi VKEde jaoks 
mõeldud rahastamisvahendile, millele on tagatud eraldi rahastamine.

Raportöör on samuti pidanud vajalikuks tugevdada teadlaste positsiooni muudes 
pakkumiskutsetes, andes võimaluse sektoripõhiste juhtimisnõukogude loomiseks, mis 
koosnevad sõltumatutest ekspertidest, kes aitavad iga ühiskonnaprobleemi puhul kaasa 
uurimis- ja innovatsioonialaste tegevuskavade määratlemisele. 

Teisalt eeldab ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmine ja kodanike seisukohalt 
olulise teadustegevuse arendamine võimalikult paljude sidusrühmade osalemist. Seetõttu 
nähakse uue erieesmärgi “Vastutustundlik teadus ja innovatsioon” raames ette 
dialoogivõimaluste parandamine, mis muudaks arusaama, et tavakodanik on vaid 
teadusuuringute tulemuste vastuvõtja. 

Kõigele lisaks peab raportöör väga positiivseks, et programmis „Horisont 2020” rõhutatakse 
ka kasutajapõhist avatud innovatsiooni. 

Programmi eeskujuliku rolli tugevdamine

Järjestikuste raamprogrammide eripäraks on olnud nende suutlikkus toimida hea tava näitena. 
Marie Curie nimelistel meetmetel ja hiljutistel ERC stipendiumitel on olnud oluline roll 
teadlase karjääri väärtustamisel selles osas, mis puudutab palka ja töötingimusi. Need 
tingimused on muutumas ülikoolides ja uurimisasutustes üldkehtivaks tavaks.

Programmiga „Horisont 2020” astutakse samm edasi, kui raamprogrammi lisatakse 
esmakordselt artikkel soolisele võrdõiguslikkuse kohta. Käesolevas raportis laiendatakse 
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artikli sõnastust, et hõlmata soolise võrdõiguslikkuse kaks aspekti: soodustada naiste 
esindatust ja toetamist programmis „Horisont 2020” ning lülitada soolise võrdõiguslikkuse 
analüüs teadustegevusse.

Raportöör on ka lisanud uue artikli vaba ja tasuta juurdepääsu kohta perioodiliste väljaannete 
artiklitele, mis on koostatud programmist rahastatud avalike teadusuuringute raames. Selle 
eesmärk on samuti edendada vaba juurdepääsu andmetele, mis on koostatud või kogutud 
programmist „Horisont 2020” rahastatud teadusuuringute raames.

Mõlema aspekti eesmärk on suurendada eelarvevahendite tõhusust ja tasuvust. Naiste 
tõhusam kaasamine võimaldab ühendada kogemusi ja saada rohkem ideid, mis loob omakorda 
uusi võimalusi, et muuta innovatsioon majandusarenguks. Teadusuuringute tulemuste laiem 
levitamine ja rohkematele inimestele kättesaadavaks tegemine hõlbustab kahtlemata 
innovatsiooniprotsessi käivitamist kõikjal ELis.

Programmi „Horisont 2020” rahvusvahelise mõõtme rõhutamine 

Rahvusvaheline koostöö on lähiaastatel suurimat arengupotentsiaali pakkuv valdkond. 
Konkurentsivõime taseme säilitamiseks tuleb teha koostööd maailma juhtivate 
teaduskeskustega ning ülemaailmsete probleemide lahendamine eeldab koostööd paljude 
valdkonna teadlastega, mis aitab kaasa teaduse arengule globaalsel tasandil. Programmi 
„Horisont 2020” kolmel prioriteedil peab seetõttu olema selge rahvusvaheline mõõde. 


