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LÜHISELGITUS

Programmi „Horisont 2020” käsitleva määruse ettepanek moodustab kindla aluse, kuna 
vastab ELi teadus- ja uurimistegevuse vajadustele ning samal ajal tagatakse sellega 
mõningane sünergia ühtekuuluvuspoliitikaga.

Muudatusettepanekutes keskendutakse peamiselt meetmetele, mille eesmärk on edendada 
piirkondade, linnade ja kohalike kogukondade arengut ja osalust, mida ei ole ettepanekus 
piisavalt välja toodud, kuigi komisjon on kutsunud liikmesriike üles kaasama neid meetmeid 
teadusuuringute rakenduskavadesse järgmisel programmitöö perioodil.

Programmis „Horisont 2020” tuleks võtta rohkem arvesse ka ELi geograafilist mitmekesisust 
ja toetada teadusalgatusi kõikides liikmesriikides, mis tugevdaks teaduspoliitika piirkondlikku 
mõõdet. Sellega seoses tuleks tugevdada territoriaalset ja riikidevahelist mõõdet.

Ettepanekuga on seotud ka küsimus, mis puudutab teadlaste isiklikke kulusid ja nende 
osalemist rahvusvahelistes uurimisrühmades. Selles vallas eksisteerivad olulised 
piirkondlikud erinevused, mis tekitavad takistusi mõnedele piirkondadele (eriti vähem 
arenenud piirkondadele).

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liidu piirkondi üksikult 
võetuna ja liitu tervikuna saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 
suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 
osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 
strateegilises raamistikus kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse
(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 
selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu.

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse, avaliku sektori 
teadusuuringute- ja
innovatsiooniagentuuride, 
sotsiaalmajanduse organisatsioonide ja
eriti VKEde suur osalus ning tuleks olla
avatum uutele osalejatele, sest see ühendab 
ühes ühises strateegilises raamistikus kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse
(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 
selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu.

Selgitus

Mõnes liikmesriigis teostatakse teadusuuringuid ja innovatsioonitegevust partnerluses 
ametiasutustega, kuid ilma ülikooli või akadeemilise institutsiooni osaluseta. Käesolev 
muudatusettepanek selgitab, et määrus hõlmab ka selliseid teadus- ja innovatsioonitegevusi. 
Teiseks on oluline võimaldada sotsiaalmajanduspartnerite osalust, eriti sotsiaalse 
innovatsiooni valdkonnas.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Euroopa piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on tähtis osa Euroopa 
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teadusruumi rajamises ning liidu eri 
rahastamisvahendite vahel tõhusa 
koordineerimise tagamises. Neid 
kutsutakse konkreetselt üles ühendama 
programmi „Horisont 2020” ja 
struktuurifonde arukal spetsialiseerumisel 
põhinevates piirkondlikes 
innovatsioonistrateegiates. Piirkondadel 
on ühtlasi otsustav ülesanne programmi 
„Horisont 2020” tulemuste levitamises ja 
rakendamises, pakkudes täiendavaid 
rahastamisvahendeid, sh korraldades 
riigihankeid. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, 
edendades selleks teadusharidust, muutes 
teaduslikud teadmised paremini 
kättesaadavaks, töötades välja 
vastutustundlikud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning soodustades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, peaks 
programmi „Horisont 2020” toetama 
jõuline teavituskampaania kodanike ja 
kodanikuühiskonna jaoks teadusuuringute 
ja innovatsiooniga seotud küsimustes, 
edendades selleks teadusharidust, muutes 
teaduslikud teadmised paremini 
kättesaadavaks, soodustades teadus- ja 
innovatsioonitegevust ka väiksemates 
ülikoolides ja uurimiskeskustes, töötades 
välja vastutustundlikud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning soodustades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes.

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise kasutamise abil on mitu väiksemat Euroopa ülikooli täna tipptaseme 
keskused. Programm „Horisont 2020” ei tohiks neid mingilgi viisil ebasoodsasse olukorda 
asetada.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi.
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada inimõigustest ja
elementaarsetest eetilistest põhimõtetest.
Arvesse tuleb võtta teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
arvamusi. Teadusuuringutes tuleks 
arvestada ka ELi toimimise lepingu 
artikliga 13 ning vähendada loomade 
kasutamist teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Teadustegevus, mida 
rahastatakse programmist „Horisont 
2020”, peab olema kooskõlas 
liikmesriikide õigusnormide ja tavadega. 
Kõik toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tähelepanu tuleks pöörata olulistele 
erinevustele liikmesriikide õigusaktide 
vahel seoses teadusuuringutega, mis 
kasutavad inimese embrüoid ja inimese
embrüonaalseid tüvirakke. ELi 
teadusuuringute poliitika ei tohiks viia 
liikmesriikide siseriiklike õigusaktide 
ühtlustamiseni. Komisjon peaks tuletama 
meelde oma deklaratsiooni seoses 
seitsmenda raamprogrammiga, mille 
kohaselt tuleks jätkata praegust tava ja 
mitte esitada regulatiivkomiteele selliste 
projektide ettepanekuid, mille käigus 
hävitataks inimembrüoid, sealhulgas
tüvirakkude hankimiseks.1 See kohustus 
tuleks lisada käesolevasse määrusesse, et 
tagada õiguskindlus ja õiguslik 
järjepidevus.
__________________
Komisjoni avalduse punkt 12 (artikli 6 
kohta), mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (ELT L 412, 30.12.2006, 
lk 1).

Muudatusettepanek 8

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, 

(26) Programmis „Horisont 2020” tuleb
välja arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
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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.

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvusfondidega
ja maaelu arengu, merendus- ja 
kalanduspoliitikaga (mis on hõlmatud 
ühissätete määrusega) piirkondlike 
partnerluste kaudu, mis saavad aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
parandada riikide, piirkondade ja kohaliku 
tasandi teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet. Sünergia ei peaks 
piirduma ainult täiendava 
projektirahastamisega, arvestades 
kutsealaste suhete edendamist, 
suutlikkuse arendamist, ja eelkõige peaks 
oskusteabe vahetamine kujutama endast 
olulist sünergia vormi. Asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega aitab 
kooskõlastatud tegevuse kaudu ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 174 ja 349 ning artikli 355 
lõikes 1 nimetatud piirkondade eripäraga 
arvestamise teel vähendada 
teadusuuringute ja innovatsiooni lõhet 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 9

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 riiklike, 
piirkondlike ja kohalike programmide 
vahel, see võib esineda ka avaliku sektori 
sisese partnerluse vormis.

Selgitus

Mõnes liikmesriigis teostatakse teadusuuringuid ja innovatsioonitegevust partnerluses 
ametiasutustega, kuid ilma ülikooli või akadeemilise institutsiooni osaluseta. Käesolev 
muudatusettepanek selgitab, et määrus hõlmab ka selliseid teadus- ja innovatsioonitegevusi.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Komisjon peaks julgustama 
piirkondlikke sidusrühmi formuleerima 
piirkondlikke strateegiaid, mis kajastavad 
piirkondade konkreetseid vajadusi, et 
ühendada olemasolevaid avaliku sektori 
või erasektori rahastamisvorme liidu 
tasandil. Programmi „Horisont 2020” 
meetmed tuleks kohandada strateegiatele, 
kuna piirkondlike ja kohalike asutuste 
suurem kaasamine fondide ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmide kavandamisse ja 
rakendamisse on ülimalt tähtis, pidades 
silmas, et kõikides piirkondades on 
võimatu rakendada sama 
arengustrateegiat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Programmil „Horisont 2020” peaks 
olema tugev territoriaalne ja 
riikidevaheline mõõde. Programmiga 
tuleks tagada Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika osalejate ning 
poliitikat kohapeal rakendavate 
piirkondlike ja kohalike osalejate vaheline 
vahetus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
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.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii
riiklike ja erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi, 
edendades majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning tagades 
Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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”.

Programmist „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile vähemalt 3,64 
protsenti II lisas sätestatud kogueelarvest.

Muudatusettepanek 14
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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 ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega, 
tingimusel et need tegevuskavad on 
koostatud suure hulga ekspertide ja 
sidusrühmadega konsulteerides.

Muudatusettepanek 15

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 
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.

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
Euroopa õigussüsteemide alaste 
teadusuuringute arendamisele, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetilisele
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele, võimaldades teadus- ja 
innovatsioonitegevusi läbi viia ka 
väiksemates kohalikes ja piirkondlikes 
teaduskeskustes, teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele
ning kolmandatest riikidest tehnoloogilise 
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sõltuvuse vähendamisele.

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise kasutamise abil on mitu väiksemat Euroopa ülikooli täna tipptaseme 
keskused. Programm „Horisont 2020” ei tohiks neid mingilgi viisil ebasoodsasse olukorda 
asetada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Teadlaste karjäärid

Programmi „Horisont 2020” 
rakendatakse kooskõlas määrusega (EL) 
nr xx/2013 [osalemiseeskirjad], millega 
aidatakse tugevdada ühtset turgu 
teadlaste jaoks ning suurendatakse 
Euroopa teadusruumi raames teadlaste 
karjääri atraktiivsust kogu liidus, võttes 
arvesse enamiku selle raames toetatavate 
meetmete rahvusvahelist olemust.

Muudatusettepanek 17

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, sealhulgas 
struktuurifonde ning konkreetseid tugi- ja 
kompensatsiooniprogramme ning 
-meetmeid regionaal- ja 
ühtekuuluvuspoliitikas. Koostoime ja 
täiendavus struktuurifondide ja 
programmi „Horisont 2020” vahel 
soodustab kõikide piirkondlike teadus- ja 
arendustegevuse valdkonna tegijate 
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osalemist programmi „Horisont 2020” 
allprogrammides ning selle tulemuste 
levitamist piirkondlikul ja laiemal turul. 
Selle koostoime oluline osa on riiklike ja 
piirkondlike osaliste teadustöö- ja 
innovatsioonialase suutlikkuse 
tugevdamine arukate spetsialiseerumise 
strateegiate raames ja püüe luua 
„tipptasemeni jõudmise trepp”, mis peaks 
olema selle peamine element. Kõnealuses 
koostoimes võetakse arvesse väljapoole 
programmi valdkonda jääva tegevuse 
konkreetseid tingimusi, eelkõige sellele 
koostööle määratud toetussummat, mis on 
kindlaks määratud ühissätete määruses.

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” ja liidu rahastamisprogrammide sidususe ja tõhususe 
tagamiseks peavad need olema üksteist täiendavad struktuurifondide raames, milles ei või 
unustada ka eriprogramme ja -meetmeid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd)
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile.
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse erasektori, 
eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) suuremale osalusele 
programmis „Horisont 2020” ja 
innovatsiooni mõjule neile.

See hõlmab järgmist:
a) abi kõikidel uurimistsükli etappidel, 
prototüübist kuni täieliku rakendamiseni, 
et võimaldada neil kasutada 
uurimispotentsiaali täies mahus,
b) eritoetus intellektuaalomandiõiguse 
teemalistel läbirääkimistel avatud 
innovatsiooni projektides,



PE492.563v02-00 14/20 AD\914641ET.doc

ET

c) toetusmeetmed, et aidata vähendada 
viivitusi toetuste andmisel, kuna rahavoog 
on VKE-de peamine probleem,
d) toetusmeetmed, et edendada 
teavitustegevust VKE-de hulgas.

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse
erasektori, eriti VKEde osalust nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega.
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid VKEde jaoks võetakse 
seoses I lisa II osa punktis 1 nimetatud 
erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning I lisa III osa punktides 1–6 
nimetatud prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega.
Need erimeetmed võetakse muu hulgas
sellise sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis
„Innovatsioon VKEdes”.

Muudatusettepanek 20

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 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil läheb VKEdele
märkimisväärne eraldis erieesmärgi
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
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vallas” ning prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 
ette nähtud summadest. Eeldatakse, et 
erasektori toetusesaajad saavad olulise 
osa programmi „Horisont 2020” 
kogueelarvest.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme.

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme. Seda tuleb teha piirkondade, 
linnade ja teiste sidusrühmade, sealhulgas 
kultuuri-, teadus- ja uurimisasutuste 
vahelise võrgustiku, koostöö ja kogemuste 
jagamise toetamise kaudu.

Muudatusettepanek 22

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, 
milles võivad osaleda, kui see on 
asjakohane, liidu piirkonnad ja linnad.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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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, kuhu kaasatakse ka 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

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 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta ning VKEde ja erasektori 
osaluse kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

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 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. Selles on oluline osa täita 
aruka spetsialiseerumise platvormidel, 
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eelkõige võrgustiku loomises ja 
arendamises, teabevahetuses, 
partnerlussuhete loomises ning teadus- ja 
innovatsioonipoliitika toetamises.

Selgitus

Aruka spetsialiseerumise platvormide osa on määrava tähtsusega teabevahetuse ja -edastuse 
seisukohast ning valdkondadevahelise koostöö ning sihipäraste eri mahuga ja uuenduslike 
uurimistavadega teadusuuringute puhul.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3. – alapunkt 1.3.3 – punkt 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. Kultuuripärandit 
kahjustavate mehhanismide hindamine ja 
mõistmine. Kultuuripärandi kaitsmiseks 
ja säilitamiseks metoodika ja 
kõrgetasemelise tehnoloogia 
väljaarendamine. Kultuuripärandi 
integreerimine ja ratsionaalne 
majandamine ajaloolistes paikades ja 
linnades.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, vesi, mere- ja 
merendusuuringud, vesiviljelus, 
biomajandus ning elurikkuse kaitse

Selgitus

Nimetatud prioriteetide hulka kuuluvad ning on nendega seotud ka vesi kui loodusvara, 
vesiviljelus ja elurikkuse kaitse.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest.
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida 
turumoonutused murettekitavalt suurel 
määral mõjutavad. Ka on liidul endiselt 
olemas väärtuslikud maardlad, mille 
uurimist ja millest kaevandamist piirab 
nõuetekohase tehnoloogia puudumine ning 
takistab suurenev üleilmne konkurents.
Arvestades seda, kui olulised on toorained 
Euroopa konkurentsivõime ja majanduse 
seisukohalt ning uuenduslikes toodetes 
kasutamise jaoks, on toorainete 
jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 
haldamine liidu ülitähtis prioriteet.

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest.
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Liidul on endiselt 
olemas väärtuslikud maardlad, mille 
uurimist ja millest kaevandamist piirab 
nõuetekohase tehnoloogia ja transpordi 
infrastruktuuri puudumine. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet. Juurdepääs Euroopa 
tooraineallikatele, mis sageli asuvad 
geograafiliselt kaugetel aladel, on 
jätkuvalt probleem tööstusettevõtetele, mis 
sõltuvad selliste toorainete turvalisest 
tarnimisest. Lisaks sõltub liit oluliselt 
selliste strateegiliselt tähtsate toorainete 
impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3. – punkt c – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta,
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju.
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta,
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi, luua piirkondlikud ja riiklikud 
tooraineklastrid ja neid stimuleerida ning 
käsitleda logistilisi probleeme tööstuse 
tooraineallikatega ühendamisel.
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