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LÜHISELGITUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (edaspidi „EIT”) asutati määrusega (EÜ) 
nr 294/2008, et suurendada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Selle abil püüdis EL 
esmakordselt koondada kõrghariduse, teadustöö ja innovatsiooni nn teadmiste kolmnurgaks. 
Nimetatud protsessi veavad peamiselt teadmis- ja innovaatikakogukonnad, mille raames 
tegelevad organisatsioonid pikaajaliselt ühiskondlike probleemidega. EIT alustas tööd 2010. 
aastal ning selle peakorter asub Budapestis. 

EIT edasiarendamiseks on olemas üleüldine poliitiline tahe ning seetõttu väljendab arvamuse 
koostaja strateegilist innovatsioonikava käsitleva ettepaneku üle suurt heameelt. 

ELi algatuste kooskõlastamismehhanismid
Kohe alguses tuleks siiski rõhutada, et EIT ning programmi Horisont 2020 raames võetavate 
muude meetmete ühtlustamiseks tuleks rakendada kooskõlastamismehhanismi. EIT peaks 
edendama teadmis- ja innovaatikakogukondade ning programmi Horisont 2020 kõikide 
põhivaldkondade, aga ka muude algatuste koostoimet, võttes samal ajal nõuetekohaselt 
arvesse kattuvuse ohtu. 

Strateegilise innovatsioonikava prioriteetide laiendamine
Arvamuse koostaja pooldab strateegilise innovatsioonikava teemavaldkondi, kuid teeb 
ettepaneku täiendada prioriteetide loetelu, kuhu kuuluvad praegu säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni, uuendustegevus tervislike eluviiside ja aktiivse vananemise 
jaoks, toorainete säästev uurimine, kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt ja asendamine, 
arukad turvalised ühiskonnad ja linnaline liikuvus. Uusi prioriteete määratledes peaks EIT 
pidama Euroopa Liidu institutsioonidega korrapärast dialoogi. 

Osalemise võimaldamine kõikidele liikmesriikidele ning EIT struktuuride vahelise 
koostoime edendamine, pidades esmajoones silmas VKEde huve
Eliitinstituudina, millel on teadustöö, kõrghariduse ja ettevõtluse korraldamisest uudne 
arusaam, peab EIT suurendama erasektori ja esmajoones VKEde osalust teadmiste 
kolmnurgas. See aitab teadustöö tulemusi uuenduslike toodete ja teenuste väljatöötamisel 
paremini ära kasutada. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad peaksid toetama piirkondade 
targa spetsialiseerumise ning tipptaseme poole pürgimise meetmeid, mis võimaldavad kaasata 
toimijaid kõikidest Euroopa piirkondadest. 

Intellektuaalomandi õiguste haldamine 
Viimaks soovib arvamuse koostaja, et EIT töötaks välja uue ja uuendusliku 
intellektuaalomandi õiguste poliitika ja tavad, mille abil reageerida asjaomaste sidusrühmade 
ja eriti VKEde vajadustele ja huvidele kogu Euroopas.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilises innovatsioonikavas tuleks 
määratleda EIT pikaajalised prioriteetsed 
valdkonnad ning kava peaks sisaldama ka 
EIT majandusliku mõju ja võime hindamist 
parima innovatsioonialase lisaväärtuse 
loomiseks. Strateegilises 
innovatsioonikavas tuleks võtta arvesse 
EIT järelevalve ja hindamise tulemusi. 

Strateegilises innovatsioonikavas tuleks 
määratleda kogu ELis pädevusi tõstvad ja 
suuremat osalust toetavad EIT 
pikaajalised prioriteetsed valdkonnad ning 
kava peaks sisaldama ka EIT majandusliku 
mõju ja võime hindamist parima 
innovatsioonialase lisaväärtuse loomiseks. 
Strateegilises innovatsioonikavas tuleks 
võtta arvesse EIT järelevalve ja hindamise 
tulemusi. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kiiresti muutuvas maailmas rajaneb 
Euroopa tee tulevikku arukal, 
jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul.
Selle eesmärgi saavutamiseks ja 
konkurentsivõime säilitamiseks üleilmses 
teadmistepõhises majanduses peetakse 
peamiseks liikumapanevaks jõuks 
hariduse, teaduse ja innovatsiooni 
valdkonnast moodustuvat teadmiste 
kolmnurka ning nende kolme valdkonna 
omavahelist koostoimet. Seda arvesse 
võttes määras Euroopa Liit need kolm 
valdkonda oma Euroopa 2020. aasta 
strateegias poliitilisteks prioriteetideks.
Neid prioriteete hakatakse viima ellu 
eeskätt juhtalgatuste „Innovaatiline liit” ja
„Noorte liikuvus” kaudu, mis moodustavad 

Kiiresti muutuvas maailmas rajaneb 
Euroopa tee tulevikku arukal, 
jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul.
Selle eesmärgi saavutamiseks ja 
konkurentsivõime säilitamiseks üleilmses 
teadmistepõhises majanduses peetakse 
peamiseks liikumapanevaks jõuks 
hariduse, teaduse ja innovatsiooni 
valdkonnast moodustuvat teadmiste 
kolmnurka ning nende kolme valdkonna 
omavahelist koostoimet. Seda arvesse 
võttes määras Euroopa Liit need kolm 
valdkonda oma Euroopa 2020. aasta 
strateegias poliitilisteks prioriteetideks.
Neid prioriteete hakatakse viima ellu 
eeskätt juhtalgatuste „Innovaatiline liit” ja
„Noorte liikuvus” kaudu, mis moodustavad 
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ELi nimetatud valdkondade tegevuse 
üldpoliitilise raamistiku. Neid täiendavad
juhtalgatused „Üleilmastumise ajastu 
terviklik tööstuspoliitika” ja 
„Ressursitõhus Euroopa”. Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
(EIT) aitab nende juhtalgatuste eesmärkide 
täitmisele täielikult kaasa.

ELi nimetatud valdkondade tegevuse 
üldpoliitilise raamistiku. Neid täiendavad 
juhtalgatused „Üleilmastumise ajastu 
terviklik tööstuspoliitika”, „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava”, 
„Ressursitõhus Euroopa” ning „Uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava”.
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab nende 
juhtalgatuste eesmärkide täitmisele 
täielikult kaasa.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi.

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet ja 
ettevõtlussuutlikkust, ning samuti 
suurendada teadustöö ja innovatsiooni 
valdkonnas saavutatud tulemuste 
väärtuslikeks toodeteks ja teenusteks 
muutmise potentsiaali. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi avatud ja kaasavates 
innovatsioonimudelites. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT 
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ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud partnerlused, mis loovad 
konkreetsete ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks väljapaistvate ülikoolide, 
teaduskeskuste, suurte ja väikeettevõtete 
ning teiste uuendustegevuses osalejate 
vahel pikaajalised sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. Strateegia tasandil 
korraldab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid.

ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud üleeuroopalised partnerlused, 
mis loovad konkreetsete ühiskondlike 
probleemide lahendamiseks väljapaistvate 
ülikoolide, teaduskeskuste, suurte ja 
väikeettevõtete ning teiste 
uuendustegevuses osalejate vahel 
pikaajalised sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. EIT peaks olema kogu 
Euroopa jaoks tulemusliku ja paindliku 
juhtimise eeskuju. Strateegia tasandil 
korraldab EIT vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt heaks 
kiidetud teemavaldkondadele teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldi juriidilise isikuna asutatud teadmis-
ja innovaatikakogukonnad, mida juhib 
tegevdirektor, erinevad selgelt 
traditsioonilisest mitme kasusaajaga 
käsitlusviisist. Lisaks järgivad kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad oma 
tegevuse strateegilises kavandamises 
äriplaani põhimõtteid, kõik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on rakendanud 
ühise asukoha põhimõtet: nad toovad 
erinevad meeskonnad kokku ühte füüsilisse 
paika, tegutsevad mitme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevuse 
arvelduskojana ning põimivad eri 
valdkondades kogu Euroopas arendatud 
pädevusi ja oskusi. 

Eraldi juriidilise isikuna asutatud teadmis-
ja innovaatikakogukonnad, mida juhib 
tegevdirektor, erinevad selgelt 
traditsioonilisest mitme kasusaajaga 
käsitlusviisist. Lisaks järgivad kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad oma 
tegevuse strateegilises kavandamises 
äriplaani põhimõtteid, kõik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on rakendanud 
ühise asukoha põhimõtet: nad toovad 
erinevad meeskonnad kokku ühte füüsilisse 
paika, tegutsevad mitme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevuse 
arvelduskojana ning põimivad eri 
valdkondades kogu Euroopas arendatud 
pädevusi ja oskusi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid suutma 
hankida investeeringuid ning saavutama 
ettevõtlussektori pikaajalise osaluse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT aitab aktiivselt kaasa raamprogrammis 
Horisont 2020 seatud eesmärkide 
saavutamisele ning täiendab eeskätt 
ühiskondlike probleemide käsitlemise 
kaudu teisi selle valdkonna algatusi.
Raamprogrammis Horisont 2020 osaleb 
EIT ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgi täitmises, kuid arvestades 
käsitlusviisi, mis lähtub kõiki eesmärke 
hõlmavast tõrgeteta koostoimest, edendab 
ta tulemustele suunatud teadusuuringute ja 
kiire majanduskasvuga innovaatiliste 
VKEde asutamise soodustamise kaudu ka 

EIT aitab aktiivselt kaasa raamprogrammis 
Horisont 2020 seatud eesmärkide 
saavutamisele ning täiendab eeskätt 
ühiskondlike probleemide käsitlemise 
kaudu teisi selle valdkonna algatusi.
Raamprogrammis Horisont 2020 osaleb 
EIT ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgi täitmises, kuid arvestades 
käsitlusviisi, mis lähtub kõiki eesmärke 
hõlmavast tõrgeteta koostoimest, edendab 
ta tulemustele suunatud teadusuuringute
ning avatud ja kaasavate 
innovatsioonimudelite loomise 
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tööstuslikku juhtpositsiooni ja 
konkurentsivõimelisi raamistikke. Samuti 
aitab ta luua tipptasemel teadusbaasi ning 
soodustab sellel eesmärgil erialade- ja 
sektoritevahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad. EIT aitab 
sellega oluliselt kaasa raamtingimuste 
edendamisele, mida on vaja ELi 
teadusvaldkonna innovatsioonivõime 
kasutamiseks ja Euroopa teadusruumi 
lõpuleviimise kiirendamiseks.

soodustamise kaudu kiire 
majanduskasvuga innovaatiliste VKEde
seas ka tööstuslikku juhtpositsiooni ja 
konkurentsivõimelisi raamistikke. Samuti 
aitab ta luua tipptasemel teadusbaasi ning 
soodustab sellel eesmärgil erialade- ja 
sektoritevahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad. EIT aitab 
sellega oluliselt kaasa raamtingimuste 
edendamisele, mida on vaja ELi 
teadusvaldkonna innovatsioonivõime 
kasutamiseks ja Euroopa teadusruumi 
lõpuleviimise kiirendamiseks. Euroopa 
Komisjon teeb EITga konsulteerides 
ettepaneku luua EIT ja programmi 
Horisont 2020 raames võetavate muude 
meetmete ühtlustamiseks 
kooskõlastamismehhanism, mida 
rakendab EIT.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See võimaldab suurendada ka nimetatud 
käsitlusviisi ja liidu ühtekuuluvuspoliitika 
vastastikust toimet, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid. 
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha 
piiriülest koostööd ning tänu oma 
asukohale saavad nad ära kasutada 
asjaomastes piirkondades pakutavaid 
rahastamisvõimalusi. 
Ühispaiknemiskeskused täidavad 
otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kui terviku kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamises ning 
teevad seda muu hulgas koostöö kaudu 
eeskätt nende piirkondlike ametiasutustega,
mis osalevad piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 

See võimaldab suurendada ka nimetatud 
käsitlusviisi ja liidu ühtekuuluvuspoliitika 
vastastikust toimet, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid. Üks EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
põhieesmärke on toetada piirkondade 
targa spetsialiseerumise ning tipptaseme 
poole pürgimise meetmeid, mis 
võimaldavad kõikidest Euroopa 
piirkondadest pärinevatel toimijatel EIT 
töös osaleda ja sellest kasu saada. 
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha 
piiriülest koostööd ning tänu oma 
asukohale saavad nad ära kasutada 
asjaomastes piirkondades pakutavaid 
rahastamisvõimalusi. 
Ühispaiknemiskeskused täidavad 
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kavandamises ja elluviimises. Peale selle 
saaks tugevdada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja kohalike 
klasterorganisatsioonide vahelisi sidemeid, 
et suurendada VKEde osalemist teadmis-ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. Ehkki 
sünergia tekkimise võimalused on erinevad 
ja olenevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teemast, näivad 
paljud ELi algatused ja programmid olevat 
eriti sobilikud ja võimaldavad saada kasu 
koostööst ja koordineerimisest. Kuna EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kontseptsiooni põhieesmärk on anda 
lisaväärtust Euroopa olemasolevale 
tippvõimekusele, püüavad praegused ja 
tulevased kogukonnad määratluse kohaselt 
uurida neid sünergiavõimalusi sügavuti. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad lisaväärtust algatustele, mis 
asjaomastes valdkondades juba olemas 
võivad olla, sealhulgas ühise kavandamise 
algatustele, Euroopa 
innovatsioonipartnerlustele ning avaliku ja 
erasektori partnerlustele. 

otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kui terviku kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamises ning 
teevad seda muu hulgas koostöö kaudu 
eeskätt nende piirkondlike ametiasutustega, 
mis osalevad piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamises ja elluviimises. Peale selle 
saaks tugevdada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja kohalike 
klasterorganisatsioonide vahelisi sidemeid, 
et suurendada VKEde osalemist teadmis-ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. 
Teadmis- ja innovaatikakogukondadest 
välja kasvanud piirkondlike 
innovatsiooni- ja rakenduskogukondade 
mudel tõestab, et selle abil on võimalik 
tulemuslikult tõhustada 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle 
rahastamisvahendite vahelist ühenduvust 
ja seoseid. Ehkki sünergia tekkimise 
võimalused on erinevad ja olenevad 
teadmis- ja innovaatikakogukonna teemast, 
näivad paljud ELi algatused ja programmid 
olevat eriti sobilikud ja võimaldavad saada 
kasu koostööst ja koordineerimisest. Kuna 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kontseptsiooni 
põhieesmärk on anda lisaväärtust Euroopa 
olemasolevale tippvõimekusele, püüavad 
praegused ja tulevased kogukonnad 
määratluse kohaselt uurida neid 
sünergiavõimalusi sügavuti. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad annavad 
lisaväärtust algatustele, mis asjaomastes 
valdkondades juba olemas võivad olla, 
sealhulgas ühise kavandamise algatustele, 
Euroopa innovatsioonipartnerlustele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegelikkuses realiseeruvad 
sünergiavõimalused teadmis- ja 
innovaatikakogukonniti ja probleemiti 
erinevalt. Praegu arendatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tasandil sidemeid 
teiste algatustega ning need varieeruvad 
olenevalt iga kogukonna eripärast ja 
teemavaldkonnast. 

Tegelikkuses realiseeruvad 
sünergiavõimalused teadmis- ja 
innovaatikakogukonniti ja probleemiti 
erinevalt. Praegu arendatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tasandil sidemeid 
teiste algatustega ning need varieeruvad 
olenevalt iga kogukonna eripärast ja 
teemavaldkonnast. Lisaks peaks EIT 
edendama teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning programmi 
Horisont 2020 kõikide põhivaldkondade, 
aga ka muude algatuste koostoimet ja -
mõju, võttes samal ajal nõuetekohaselt 
arvesse kattuvuse ohtu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tegevust ja esitama selle kohta aruandeid, 
minemata liiga üksikasjalikuks ja 
põhjustamata halduskoormuse kasvu. 
Samal ajal võimaldatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele olulisel määral 
paindlikkust, et määrata kindlaks oma 
strateegia ja korraldus, viia ellu oma 
tegevust, kaasata vajalikke talente ning 
leida vahendeid. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulist osa täidab siinkohal ka EIT kui 
organisatsiooni tõelise identiteedi 
väljatöötamine ühiste väärtuste alusel 
koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. Kõikidel 
teadmis- ja innovaatikakogukondadel ning 
nende partneritel on küll oma 
organisatsiooniline identiteet ja väärtused, 
kuid nad jagavad ka väärtusi, mis EITd ja 
neid ühendavad. Nendeks väärtusteks on 
tippvõimekus kogu teadmiste kolmnurgas, 
kvalifitseeritud ja ettevõtlikud inimesed, 
pikaajaline piiri-, eriala- ja sektoriülene 
koostöö ning sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule keskendumine. Niisugune identiteet 
parandab ka EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade nähtavust ja 
mainet.

Olulist osa täidab siinkohal ka EIT kui 
organisatsiooni tõelise identiteedi 
väljatöötamine ühiste väärtuste alusel 
koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. Kõikidel 
teadmis- ja innovaatikakogukondadel ning 
nende partneritel on küll oma 
organisatsiooniline identiteet ja väärtused, 
kuid nad jagavad ka väärtusi, mis EITd ja 
neid ühendavad. Nendeks väärtusteks on 
tippvõimekus kogu teadmiste kolmnurgas, 
kõikide liikmesriikide võimalus osaleda,
kvalifitseeritud ja ettevõtlikud inimesed, 
pikaajaline piiri-, eriala- ja sektoriülene 
koostöö ning sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule keskendumine. Niisugune identiteet 
parandab ka EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade nähtavust ja 
mainet.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1 – lõik 5 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

julgustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pakkuma 

julgustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pakkuma 
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mitmekesisemaid haridus- ja 
koolitustegevusi.

mitmekesisemaid haridus- ja 
koolitustegevusi ning sellealast nõustamist 
kogu ELis.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2 – lõik 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamisega on võimalik luua enim 
lisaväärtust olemasolevatele meetmetele 
ning anda uuendustegevusele tõeline tõuge 
järgmistes teemavaldkondades:

Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamisega on võimalik luua enim 
lisaväärtust olemasolevatele meetmetele 
ning anda uuendustegevusele tõeline tõuge 
järgmistes soovituslikes
teemavaldkondades:

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esialgses etapis keskendus EIT peamiselt 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
loomisele. Ehkki olemasolevate 
tippkeskuste edendamine on EIT 
konkreetne eesmärk, tuleb EIT-l tagada,
et ta tegevus oleks kasulik ka liidu nendes 
valdkondades, mis teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega otseselt seotud 
ei ole. Seepärast on EIT jaoks väga oluline 
edendada aktiivselt heade tavade levitamist 
teadmiste kolmnurga lõimimise nimel, et 
kujundada ühist innovatsiooni ja teadmiste 
jagamise kultuuri.

Esialgses etapis keskendus EIT peamiselt 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
loomisele. EIT konkreetne eesmärk peab 
olema olemasolevate tippkeskuste 
edendamine, soodustades liikmesriikide 
laialdast osalemist. EIT peab tagama, et ta 
tegevus oleks kasulik ka liidu nendes 
valdkondades, mis teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega otseselt seotud 
ei ole. Seepärast on EIT jaoks väga oluline 
edendada aktiivselt heade tavade levitamist 
teadmiste kolmnurga lõimimise nimel, et 
kujundada ühist innovatsiooni ja teadmiste 
jagamise kultuuri.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT toetab sellise uuendusliku 
intellektuaalomandi õiguste poliitika ja 
tavade väljaarendamist, mille abil 
reageerida asjaomaste sidusrühmade ja 
eriti VKEde vajadustele ja huvidele kogu 
Euroopas. See aitab teadustöö tulemusi 
uuenduslike toodete ja teenuste 
väljatöötamisel paremini ära kasutada. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 9 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

juhib uuendusliku intellektuaalomandi 
õiguste poliitika ja tavade 
väljaarendamist, mille abil reageerida 
asjaomaste sidusrühmade ja eriti VKEde 
vajadustele ja huvidele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 9 – taane 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tagab erasektori ja eriti VKEde tugeva 
osaluse teadmiste kolmnurgas.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.3 – lõik 5 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on suurendanud oma 
jõupingutusi EIT toetamisel tulemustele 
suunatud kindla ja tugeva 
järelevalvesüsteemi loomisel. See 
järelevalvesüsteem tagab EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
täieliku aruandluskohustuse, vahendite 
kvaliteedi ja osalemise raamprogrammi 
Horisont 2020 prioriteetide saavutamisel 
ning pakub samal ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele äritegevuses 
piisaval määral paindlikkust. See 
võimaldab EIT-l arendada välja oskuse 
koguda ja analüüsida teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemusi, mõõta 
EIT tulemuslikkust oma eesmärkide 
täitmisel ning võrrelda EIT-d ning teadmis-
ja innovaatikakogukondi parimate Euroopa 
ja rahvusvaheliste tavade taustal. Süsteem 
luuakse paindlikul viisil ja vajadusel 
kohandatakse seda vastavalt EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevusalade arengule ja suurenevale 
arvule. Järgides sõltumatu välishindamise 
soovitusi ja raamprogrammi Horisont 2020 
üldisi järelevalvesätteid on komisjon teinud 
koos EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ettepaneku 
luua tulemustele suunatud EIT 
tulemuslikkuse järelevalve süsteem, mis 
käsitleb nelja tegevustasandit. 

Komisjon on suurendanud oma 
jõupingutusi EIT toetamisel tulemustele 
suunatud kindla ja tugeva 
järelevalvesüsteemi loomisel. See 
järelevalvesüsteem tagab EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
täieliku aruandluskohustuse, vahendite 
kvaliteedi ja osalemise raamprogrammi 
Horisont 2020 prioriteetide saavutamisel 
ning pakub samal ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele äritegevuses 
piisaval määral paindlikkust ning avatust 
uutele ideedele ja partneritele. See 
võimaldab EIT-l arendada välja oskuse 
koguda ja analüüsida teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemusi, mõõta 
EIT tulemuslikkust oma eesmärkide 
täitmisel ning võrrelda EIT-d ning teadmis-
ja innovaatikakogukondi parimate Euroopa 
ja rahvusvaheliste tavade taustal. Süsteem 
luuakse paindlikul viisil ja vajadusel 
kohandatakse seda vastavalt EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevusalade arengule ja suurenevale 
arvule. Järgides sõltumatu välishindamise 
soovitusi ja raamprogrammi Horisont 2020 
üldisi järelevalvesätteid on komisjon teinud 
koos EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ettepaneku 
luua tulemustele suunatud EIT 
tulemuslikkuse järelevalve süsteem, mis 
käsitleb nelja tegevustasandit. 
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelised 
sidemed ei taga mitte ainult raamistikku 
nimetatud kogukondade tulemuslikuks 
tööks, vaid on ka vastastikuse õppimise 
aluseks ning võimaldavad täita EIT-l 
innovaatiliste mudelite katsetaja rolli. 
Selleks et luua teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele asjakohased 
raamtingimused, tuleb EIT-l anda neile 
protsessi kõikidel tasanditel selged ja 
sidusad juhised, mis ei tohi aga samal ajal 
olla liialt piiravad. EIT peakorteri ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
vahelised sidemed peavad olema 
süsteemsed ja usaldusväärsed, et saavutada 
suurim tõhusus. Sellele peavad kaasa 
aitama nii EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelised 
lepingulised suhted kui ka EIT peakorteri 
organisatsiooniline korraldus. 

EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelised 
sidemed ei taga mitte ainult raamistikku 
nimetatud kogukondade tulemuslikuks 
tööks, vaid on ka vastastikuse õppimise 
aluseks ning võimaldavad täita EIT-l 
innovaatiliste mudelite katsetaja rolli. 
Selleks et luua teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele asjakohased 
raamtingimused, tuleb EIT-l anda neile 
protsessi kõikidel tasanditel selged ja 
sidusad juhised, mis ei tohi aga samal ajal 
olla liialt piiravad. Nendes juhistes võiks 
esmajoones käsitleda teadmis- ja 
innovaatikakogukondade juhtimist ning 
nende koostööd partneritega. EIT 
peakorteri ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelised 
sidemed peavad olema süsteemsed ja
korrapärased ning selged, läbipaistvad ja
usaldusväärsed, et saavutada suurim 
tõhusus. Sellele peavad kaasa aitama nii 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelised 
lepingulised suhted kui ka EIT peakorteri 
organisatsiooniline korraldus. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.2 – lõik 3 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

annab juhised teadmis- ja 
innovaatikakogukondade juhtimiseks 
ning nende koostööks partneritega; 
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.3 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle aitab sisutihe konsulteerimine 
teiste ELi institutsioonidega, eriti 
komisjoni asjaomaste teenistustega, alates 
protsessi algetapist maksimeerida sünergiat 
teiste ELi algatustega ja vastastikust 
õppimist. 

Peale selle aitab sisutihe konsulteerimine 
teiste ELi institutsioonidega alates 
protsessi algetapist maksimeerida sünergiat 
teiste ELi algatustega ja vastastikust 
õppimist. EIT peab Euroopa Parlamendi 
ning komisjoni asjaomaste teenistustega 
korrapärast dialoogi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – osa 1 – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Arvestades üleilmse konkurentsi 
tihenemist ja liidu demograafilisi 
probleeme, on Euroopa tulevase 
majanduskasvu ja uute töökohtade aluseks 
järjest enam uuenduslikud ja 
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida. 
Ehkki Euroopas on mõningaid häid näiteid, 
on ELi liikmesriikide saavutused võrreldes 
üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. EL konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Arvestades üleilmse konkurentsi 
tihenemist ja liidu demograafilisi 
probleeme, on Euroopa tulevase 
majanduskasvu ja uute töökohtade aluseks 
järjest enam uuenduslikud ja 
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida 
ning kodanike võimalus neid uuendusi 
kasutada, omaks võtta ja rakendada. 
Ehkki Euroopas on mõningaid häid näiteid, 
on ELi liikmesriikide saavutused võrreldes 
üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. EL konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – osa 1 – punkt 1.1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades.
Ehkki meil on kogu ELis konkreetseid 
näiteid kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem.
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal
tuleb edendada ka tõelist 
ettevõtluskultuuri, mis on teadusuuringute 
ja innovatsiooni rakendamiseks 
hädavajalik, et asutataks uusi ettevõtteid
ja et potentsiaalselt kiire majanduskasvuga 
sektorite uuenduslikud tooted ja teenused 
jõuaksid tõepoolest turule. Euroopal tuleb 
parandada kõrgharidusasutuste kui 
innovatsiooni eestvedajate rolli, sest 
andekatele inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades.
Ehkki meil on kogu ELis konkreetseid 
näiteid kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem.
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal
on ka tugev, avatud ja tõeline 
ettevõtluskultuur, milles väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
mitmekesisus on märkimisväärselt suur,
mis on hädavajalik teadusuuringute ja 
innovatsiooni edendamiseks ja nendest 
kasu saamisele kaasa aitamiseks, uute 
ettevõtete asutamiseks ja selle 
saavutamiseks, et potentsiaalselt kiire 
majanduskasvuga sektorite uuenduslikud 
tooted ja teenused jõuaksid tõepoolest 
turule. Euroopal tuleb parandada 
kõrgharidusasutuste kui innovatsiooni 
eestvedajate rolli, sest andekatele 
inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – osa 1 – punkt 1.1 – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldi juriidilise isikuna asutatud teadmis-
ja innovaatikakogukonnad, mida juhib 
tegevdirektor, erinevad selgelt 
traditsioonilisest mitme kasusaajaga 
käsitlusviisist. Lisaks järgivad kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad oma 
tegevuse strateegilises kavandamises 
äriplaani põhimõtteid, kõik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on rakendanud 
ühise asukoha põhimõtet: nad toovad 

Eraldi juriidilise isikuna asutatud teadmis-
ja innovaatikakogukonnad, mida juhib 
tegevdirektor, erinevad selgelt 
traditsioonilisest mitme kasusaajaga 
käsitlusviisist. Lisaks järgivad kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad oma 
tegevuse strateegilises kavandamises 
äriplaani põhimõtteid, kõik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on rakendanud 
ühise asukoha põhimõtet: nad toovad 
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erinevad meeskonnad kokku ühte füüsilisse 
paika, tegutsevad mitme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevuse 
arvelduskojana ning põimivad eri 
valdkondades kogu Euroopas arendatud 
pädevusi ja oskusi.

erinevad meeskonnad kokku ühte füüsilisse 
paika, tegutsevad mitme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevuse 
arvelduskojana ning põimivad eri 
valdkondades kogu Euroopas arendatud 
pädevusi ja oskusi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid suutma 
mobiliseerida era-, avaliku ja kolmanda 
sektori investeeringuid ning saavutama 
nende pikaajalise osaluse.
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – osa 2 – punkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste ja 
institutsioonide huvides, sealhulgas nende 
huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt ei osale.

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks üldsuse, 
eraettevõtete ja institutsioonide huvides, 
sealhulgas nende huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt ei osale.
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