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LÜHISELGITUS

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

Komisjon esitab muudatusettepanekud EIT asutamist käsitleva määruse kohta. Esildatud 
muudatused põhinevad esimeses tegutsemisetapis saadud kogemustel, välishindamise 
aruannetes sisalduvatel soovitustel ning EIT sidusrühmadega ulatusliku konsulteerimise 
tulemustel. Käesolev muutmismäärus on samuti tihedalt seotud ettepanekuga EIT strateegilise 
innovatsioonikava kohta, mille aluseks on EIT juhatuse ettepanek. 

Arvamuse koostaja keskendub peamiselt järgmistele aspektidele: 

EIT juhtimisstruktuuride parandamine ja dialoog ELi institutsioonidega
Kogemus näitab, et EIT asutuste koosseisu tuleks lihtsustada. Eriti tuleks veelgi täpsustada 
juhatuse ja direktori ülesandeid. Juhatus ja direktor peavad alati tegutsema EIT huvides 
sõltumatult ja erapooletult. Arvamuse koostaja rõhutab ka ELi institutsioonide piisava 
kaasamise tähtsust EIT tööprogrammide koostamisel.

Osalemise suurendamine kõikidele liikmesriikidele ning EIT struktuuride vahelise 
koostoime edendamine, pidades silmas eelkõige VKEde huve
Avatuse, läbipaistvuse ja huvide tasakaalu põhimõtted peavad olema juhtimispõhimõtete 
keskmes ning osalemisvõimaluste laiendamine uusi ideid pakkuvatele uutele tulijatele kõikjalt 
EList ja eeskätt VKEde osalemise suurendamine peaks seetõttu olema osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kasvustrateegiast. Kuigi kõik turud ei ole ühesuguse struktuuriga, on 
oluline pakkuda VKEdele võimalust osaleda täielikult kõigis teadmis- ja 
innovaatikakogukondades. Riigiettevõtted ja kohalikud ametiasutused ning 
mittetulundusühendused tuleks samuti kaasata asjakohasel viisil teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse. 

Intellektuaalomandi õiguste haldamine 
Arvamuse koostaja on seisukohal, et intellektuaalomandi õiguste haldamist käsitlevad 
eeskirjad peavad tagama õige tasakaalu õiguste omajate ja kasutajate vahel. Eeskirjad peaksid 
pakkuma juhiseid ja mudeleid, millega edendatakse teadmussiiret ja teadmiste levitamist nii 
teadmis- ja innovaatikakogukondade raames kui ka laiemalt kogu ELis.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise ja 
tulemuste levitamise põhimõtted ning 
need peavad tagama õiguste omajate ja 
kasutajate vahelise õige tasakaalu.
Euroopa Komisjon peaks koostöös 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga (EIT) andma 
juhised intellektuaalomandi õiguste 
uuenduslike mudelite kohta, millega 
edendatakse teadmussiiret ja teadmiste 
levitamist nii teadmis- ja 
innovaatikakogukondade raames kui ka 
laiemalt kogu ELis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT peaks tegema tihedat koostööd 
väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatega (VKEd), et tagada nende 
aktiivne osalemine teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. 
Riigiettevõtted ja kohalikud ametiasutused 
ning mittetulundusühendused tuleks 
samuti kaasata asjakohasel viisil teadmis-
ja innovaatikakogukondadesse.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid. Eeskätt tuleks ELi 
poolset rahastamist käsitada kui 
finantsvõimendust, et julgustada teadmis-
ja innovaatikakogukondi taotlema 
rahastamist teistest era- või avaliku 
sektori allikatest, ja tulevikus peaksid ELi 
institutsioonid kaaluma ELi poolse 
rahastamise finantsvõimendusena 
kasutamise läbivaatamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) EIT asutuste koosseisu tuleks 
lihtsustada. EIT juhatuse toimimist tuleks 
ratsionaalsemaks muuta ning juhatuse ja 
direktori rolli ja ülesandeid tuleks veelgi 
täpsustada. Juhatus ja direktor peavad 
tegutsema EIT huvides sõltumatult, 
erapooletult ja läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT kolmeaastases tööprogrammis tuleks 
arvesse võtta komisjoni arvamust
instituudi erieesmärkide kohta, mis on 

EIT kolmeaastases tööprogrammis tuleks 
arvesse võtta komisjoni, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu arvamusi



PE491.107v02-00 6/11 AD\909080ET.doc

ET

määratletud programmis Horisont 2020, ja 
instituudi ning Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta.

instituudi erieesmärkide kohta, mis on 
määratletud programmis Horisont 2020, ja 
instituudi ning Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta. Need ELi 
institutsioonid peaksid olema selle 
programmi koostamisse piisaval määral 
kaasatud.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb komisjoni ettepanekuga 2011/0384(COD) lisatud lõikel 10.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 



AD\909080ET.doc 7/11 PE491.107v02-00

ET

edendab ja lõimib EIT kõrgeimate 
standardite kohast kõrgharidus-, teadus- ja
innovatsioonitegevust.

edendab ja lõimib EIT kõrgeimate 
standardite kohast kõrgharidus-, teadus-, 
innovatsiooni- ja ettevõtlustegevust.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb komisjoni ettepanekuga 2011/0384(COD) lisatud lõikel 10.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Enamik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas osalevatest 
partnerorganisatsioonidest peab olema 
asutatud liikmesriikides. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond koosneb vähemalt 
ühest kõrgharidusasutusest ja ühest
erasektori üksusest.

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb komisjoni ettepanekuga 2011/0384(COD) lisatud lõikel 10.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, 
mis põhineb strateegilisel 
innovatsioonikaval (kui see on vastu 
võetud) ning milles esitatakse EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
peamised prioriteedid ja kavandatud 
algatused, sealhulgas hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta, 
võttes arvesse iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna majanduslikku 
elujõulisust. Samuti esitatakse selles 
asjakohased näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse üle järelevalve teostamiseks. EIT 
esitab esialgse jooksva kolmeaastase 
tööprogrammi Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile iga N-2 
31. detsembriks. Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon esitavad kolme kuu 
jooksul oma arvamuse programmis 
Horisont 2020 määratletud EIT 
erieesmärkide ja EIT ning liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta. EIT võtab 
neid arvamusi nõuetekohaselt arvesse ja 
põhjendab mittenõustumise korral oma 
seisukohta. EIT edastab lõpliku 
tööprogrammi teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele;
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 2 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab arvesse akadeemiliste, 
teadus-, innovatsiooni- ja ärikogemuste 
tasakaalustatust, soolist tasakaalu ning 
Euroopa Liidu erinevate kõrgharidus-, 
teadus- ja innovatsioonikeskkondade 
esindatust.

Komisjon võtab arvesse akadeemiliste, 
teadus-, innovatsiooni- ja ärikogemuste 
tasakaalustatust, soolist tasakaalu ning 
Euroopa Liidu erinevate kõrgharidus-, 
teadus- ja innovatsioonikeskkondade 
laiemat osalust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatuse liikmed tegutsevad EIT huvides, 
kaitstes sõltumatult selle eesmärke ja 
missiooni, identiteeti ja sidusust. 

Juhatuse liikmed tegutsevad EIT huvides, 
kaitstes sõltumatult, läbipaistvalt ja 
erapooletult selle eesmärke ja missiooni, 
identiteeti, autonoomiat ja sidusust. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) määrama Euroopa Komisjoni 
nõusolekul juhatuse ja täitevkomitee 
liikmetele asjakohased honorarid; 
honoraride suuruse puhul võetakse 
arvesse vastavaid summasid 
liikmesriikides;

g) määrama Euroopa Komisjoni 
nõusolekul juhatuse ja täitevkomitee 
liikmetele asjakohased honorarid;
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt p 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) edendama EITd kogu maailmas, et 
suurendada selle atraktiivsust ja teha EITst 
maailma tipptasemel asutus kõrghariduse, 
teaduse ja innovatsiooni valdkonnas.

p) edendama EITd kogu maailmas, et 
suurendada selle teaduslikku, akadeemilist 
ja eriti ärilist atraktiivsust ning teha EITst 
maailma tipptasemel asutus kõrghariduse, 
teaduse ja innovatsiooni valdkonnas.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 4. jagu – punkt 3 – alapunkt m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) tagab usaldusväärse suhtluse ELi 
institutsioonidega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 4. jagu – punkt 3 – alapunkt n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) tegutseb EIT huvides, kaitstes 
sõltumatult, läbipaistvalt ja erapooletult 
selle eesmärke ja missiooni, identiteeti, 
autonoomiat ja sidusust.
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