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Muudatusettepanek 1
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(-1) rõhutab teadus- ja arendustegevuse 
olulisust Euroopa Liidu peamiste 
probleemide lahendamisel, eriti ELi 2020. 
aasta strateegia raames; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika aitab suuresti 
kaasa teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisele piirkondlikul tasandil; 

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni ettepanekud, 
mille eesmärk on lihtsustada
teadusuuringute raamprogrammide
haldamisega seonduvaid formaalsusi, 
eelkõige võttes järk-järgult kasutusele 
tulemuspõhise rahastamise;

1. tunneb heameelt komisjoni
ettepanekute üle, mille eesmärk on 
lihtsustada haldamisega seonduvaid 
formaalsusi pakkumiskutsete keerukate ja 
kulukate nõuete ning teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise osas;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni ettepanekud, 1. kiidab heaks komisjoni ettepanekud, 
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mille eesmärk on lihtsustada 
teadusuuringute raamprogrammide 
haldamisega seonduvaid formaalsusi, 
eelkõige võttes järk-järgult kasutusele 
tulemuspõhise rahastamise;

mille eesmärk on lihtsustada 
teadusuuringute raamprogrammide 
haldamisega seonduvaid formaalsusi, 
eelkõige võttes järk-järgult kasutusele 
tulemuspõhise rahastamise ja konkreetses 
projektis osalevatele inimestele ette 
nähtud kindlasummalise rahastamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Evgeni Kirilov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni ettepanekud, 
mille eesmärk on lihtsustada 
teadusuuringute raamprogrammide 
haldamisega seonduvaid formaalsusi, 
eelkõige võttes järk-järgult kasutusele 
tulemuspõhise rahastamise;

1. kiidab heaks komisjoni ettepanekud, 
mille eesmärk on lihtsustada 
teadusuuringute raamprogrammide 
haldamisega seonduvaid formaalsusi, 
eelkõige võttes järk-järgult kasutusele 
tulemuspõhise rahastamise; rõhutab, et 
tipptasemel projekti tuleb eelistada 
temaatilisele ulatusele ning teeb 
ettepaneku, et kaalutaks nn üks projekt 
teema kohta reeglit, mida kohaldatakse 
paljude teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi pakkumiskutsete puhul, 
et anda suuremale arvule ELi 
piirkondadele võimalus teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi raames 
kaasrahastamisest osa saada;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. väljendab heameelt ettepaneku üle 
kehtestada teatavate asjakohaste 
projektide puhul teadustegevuse 
tulemuspõhine rahastamine; rõhutab 
siiski, et teadustegevusele lahutamatult 
omase ettearvamatuse tõttu annavad 
lisandväärtust ka teatavad projektid, mille 
tulemusi on eelnevalt raske kindlaks 
määrata;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Evgeni Kirilov

Arvamuse projekt
Lõige 1a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi peamiseks 
eesmärgiks on saavutada ELi ja tema 
piirkondade ülemaailmne juhtpositsioon 
teaduses, tehnoloogiavaldkondades ja 
innovatsioonil põhinevates 
tööstussektorites; tunneb kõnealuses 
kontekstis heameelt taotluse esitamisest 
toetuse määramiseni kuluva keskmise aja 
vähenemise üle edukate taotluste puhul 
ning ergutab looma paindlikumat alt-üles 
temaatilist lähenemisviisi, et kiirendada 
innovaatiliste ideede ja nende 
ellurakendamise vahelist protsessi;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab rahulolu praegu Euroopa 
institutsioonides käiva aruteluga, mis 
käsitleb regionaalarengupoliitika 
lihtsustamise vajadust, et saavutada parem 
läbipaistvus, suurem tõhusus ning 
tugevdada abisaajate jaoks õiguskindlust; 
on arvamusel, et kõnealuse protsessi käigus 
kujunevatest headest tavadest võib olla 
kasu teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi rakendamise 
lihtsustamisel; 

2. väljendab rahulolu praegu Euroopa 
institutsioonides käiva aruteluga, mis 
käsitleb regionaalarengupoliitika 
lihtsustamise vajadust, et saavutada parem 
läbipaistvus, rahanduslikult nõrkade 
osaliste paremad osalemisvõimalused, 
suurem tõhusus ning tugevdada abisaajate 
jaoks õiguskindlust; on arvamusel, et 
kõnealuse protsessi käigus kujunevatest 
headest tavadest võib olla kasu 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi rakendamise 
lihtsustamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab asjaolu, et juurdepääs 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna projektidele eeldab suurt 
tehnilist suutlikkust ja põhjalikke teadmisi 
haldus- ja finantsmenetluste kohta, ning 
seetõttu on juurdepääs võimalike väikeste 
toetusesaajate jaoks äärmiselt raske; selle 
tulemusena võib täheldada 
innovatsioonitegevuse suurt ruumilist 
koondumist majandusklastritesse ja ELi 
enim arenenud piirkondadesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et halduskoorem on 
sageli teadustegevuse ja innovatsiooni 
peamine takistus, eriti väikeste taotlejate 
jaoks, nagu VKEd ja äärealadel asuvad 
uurimisinstituudid;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse eri vahendeid tuleks 
tõhususe huvides rakendada integreeritult; 
toonitab seetõttu, et tuleb püüda saavutada 
nimetatud vahendite koostoimimine;

3. on arvamusel, et Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse eri vahendeid tuleks 
tõhususe huvides rakendada integreeritult; 
toonitab, et tuleb püüda saavutada 
nimetatud vahendite koostoimimine ja 
kõrvaldada koostoimimise takistused;

Or. nl

Muudatusettepanek 11
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa Liidu 3. on arvamusel, et Euroopa Liidu 
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ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse eri vahendeid tuleks 
tõhususe huvides rakendada integreeritult; 
toonitab seetõttu, et tuleb püüda saavutada 
nimetatud vahendite koostoimimine;

ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja
uuendustegevuse eri vahendeid tuleks 
tõhususe huvides rakendada integreeritult; 
toonitab seetõttu, et tuleb püüda saavutada 
nimetatud vahendite koostoimimine, 
ühtlustades eelkõige auditeerimise ja 
kulude abikõlblikkuse hindamise eeskirju, 
et rakendamine oleks toetuse saajate jaoks 
lihtsam;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 
ametiasutustest;

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand on 
teadusuuringute ja uuendustegevuse 
soodustamiseks parim, sest see asub nn 
klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 
ametiasutustest;

Or. nl

Muudatusettepanek 13
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub ülikoolide, avalike uurimisasutuste, 
suurettevõtete, VKEde ja piirkonna 
ametiasutuste lähedal, ühtlasi toetab see 
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ametiasutustest; uuendustegevuse arengut Euroopa 
linnade ebasoodsamas olukorras olevates 
linnajagudes ning vähendab sotsiaalset ja 
piirkondlikku ebavõrdsust;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 
ametiasutustest;

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 
ametiasutustest; ergutab siiski erinevaid 
tasandeid (piirkondlik, riigi ja liidu) oma 
jõupingutusi teadus- ja arendustegevuse 
Euroopa tasandil kavandamise raames 
paremini kooskõlastama; 

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna 
ametiasutustest;

4. on arvamusel, et piirkondlik tasand 
sobib kõige paremini teadusuuringute ja 
uuendustegevuse soodustamiseks, sest see 
asub nn klastrite lähedal, mis koosnevad 
ülikoolidest, avalikest uurimisasutustest, 
suurettevõtetest, VKEdest ja piirkonna ja 
kohalikest ametiasutustest;
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Or. cs

Muudatusettepanek 16
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 4a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et VKEd moodustavad 
ligikaudu 90% Euroopa ettevõtetest ning 
turusüsteemide rahvusvahelistumine saab 
toimuda ainult siis, kui VKEde tasandil 
edendatakse järjekindlalt uuenduslikke 
protsesse ja kõrgtehnoloogiat; rõhutab, et 
tuleb tagada VKEde täielik osalemine 
ressursside kasutamisel;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi – nagu 
regionaalarengupoliitikagi – aluseks on 
partnerluse ja kaasrahastamise põhimõtted; 
rõhutab oma kohustust pidada kinni 
nimetatud hea halduse põhimõtetest ning 
nõuab, et neid järgitakse vaatamata sellele, 
et majanduskriisi tõttu on avaliku sektori 
kulutused piiratud;

5. tuletab meelde, et teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi – nagu 
regionaalarengupoliitikagi – aluseks on 
partnerluse, sh teadlased, VVOd ja 
Euroopa kodanikud, ja kaasrahastamise 
põhimõtted; rõhutab oma kohustust pidada 
kinni nimetatud hea halduse põhimõtetest 
ning nõuab, et neid järgitakse vaatamata 
sellele, et majanduskriisi tõttu on avaliku 
sektori kulutused piiratud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 18
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 5a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et seoses liidu toetusega 
ühtekuuluvusele, teadustegevusele ja 
struktuurimeetmetele tuleb 
auditeerimisandmete statistikasse suhtuda 
suure ettevaatusega: teatatud eiramisjuhu 
puhul ei ole enamikul juhtudest tegu 
pettusega, st tahtliku teoga; märgib, et 
seetõttu peab olema võimalik eeskirju 
tõlgendada üheselt, et vältida piirkondade 
ja teadlaste huvides põhjendamatuid 
hüvitisi;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; on seisukohal, et teadusalaste 
jõupingutuste ümbersuunamine tähendab 
seda, et teadustegevuse toetamine ei 
põhine enam ainult majanduslikul 
arengul, vaid teaduspoliitika 
määratlemisel võetakse arvesse ka 
keskkonnaalast ja sotsiaalset mõõdet ning 
soodustatakse teadmiste võimalikult laia 
levikut, teaduskultuuri jagamist ning 
arvamustevahetust teadlaste ja kodanike 
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vahel; on seisukohal, et tuleks tugevdada 
sidet uuendustegevuse ja sotsiaalse 
integratsiooni vahel, et vastata otse 
ühiskonna vajadustele ja kodanike 
nõudmistele, eelkõige tervishoiu ja 
toitumise, säästliku energiakasutuse ja 
taastuvate energiaallikate valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

6. tuletab meelde, et teadusuuringute 
seitsmes raamprogramm keskendub väga 
suurtele tipptasemel projektidele, millel on 
suure tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele, 
olenemata nende teadustegevuse 
praegusest arengutasemest, ning need 
täiendavad tõhusalt ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite territoriaalset mõõdet, seades 
eesmärgiks nii tasakaalustatud arengu 
kui ka konkurentsivõime.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
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edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele, tootmisprogrammide 
uuendamisele ja edaspidisele suure 
lisandväärtusega tootmisele ning sellest 
tulenevalt ka töökohtade loomisele ja 
Euroopa Liidu üldise konkurentsivõime 
parandamisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditega 
ühtekuuluvuse saavutamise eesmärki, mis 
on kõige olulisem.

Or. cs

Muudatusettepanek 22
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on oluliselt 
suurem piirkondlik mõju Euroopa Liidu 
kõikidele piirkondadele, kui saavutatakse 
koostoime regionaalpoliitika 
assigneeringutega; on seisukohal, et 
kõrvaldada tuleks kõik sellise koostoime 
takistused.

Or. nl
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Muudatusettepanek 23
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks keskenduvad väga suurtele 
tipptasemel projektidele, millel on suure 
tõenäosusega konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

6. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
vahendid teadusuuringute ja arengu 
edendamiseks peaksid keskenduma väga 
suurtele tipptasemel projektidele, kuid 
mitte piirduma ainult nendega; rõhutab, 
et tähelepanu tuleks pöörata ka 
väiksematele projektidele, millel on suure 
tõenäosusega samuti konkreetne mõju 
majandustegevusele ja töökohtade 
loomisele; täpsustab, et tipptasemel 
projektide elujõulisusel on positiivne mõju 
Euroopa Liidu kõikidele piirkondadele 
ning need täiendavad tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
territoriaalset mõõdet.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 6a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil avaldada analüüsi 
eri liikmesriikide seitsmendas 
raamprogrammis osalemise kohta ning 
võtta analüüsi tulemusi arvesse, et tagada 
liikmesriikide teadusuuringute 
tasakaalustatud areng kaheksandas 
raamprogrammis;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 6a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja 
arendustegevuse potentsiaali seisukohast 
on probleem, mida tuleb lahendada mitte 
ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid 
ka teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika enda abil;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 6a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et teadus- ja 
arenduskeskuseks olevate piirkondade 
jaoks ei ole peamiselt majanduslikule 
kasule orienteeritud rakendusuuringud 
ainsaks oluliseks teadustegevuseks; juhib 
tähelepanu ka alusuuringute olulisusele, 
mis annavad küll sageli tulemusi alles 
pikaajalises perspektiivis, kuid on siiski 
rakendusuuringute aluseks;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub kindlaks määrata näitajad, mis 
võimaldaksid hinnata esitatud 
uuenduslike projektide eeldatavat 
parandavat mõju sotsiaalse heaolu ja 
keskkonna seisukohalt;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab, et järgmiseks 
programmiperioodiks suurendataks 
oluliselt eelarvevahendeid, mis on ette 
nähtud sotsiaalse kaasatuse valdkonna, 
eelkõige humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
ning säästva arengu alasteks 
teadusuuringuteks energiasäästlikkuse, 
taastuvate energiaallikate, ehitiste 
energiatõhususe ja bioloogilise 
mitmekesisuse küsimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et tuleks ergutada 
karjäärivahetust, ilma et soodustataks 
oskustööjõu väljavoolu EList mujale 
maailma ning ELi siseselt vaesematest 
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liikmesriikidest rikkamatesse, sest sellega 
õõnestatakse ELi ühtekuuluvuspoliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
arendama süstemaatilist poliitika 
kujundamist, mis edendaks paremat 
tööelu ja teadustegevuse tasakaalu, ning 
nõuab tungivalt teadustöötajate paremat 
koolitamist kogu karjääri vältel, et 
parandada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja edutamisvõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab vajadust teha kindlaks 
parimad tavad akadeemikute ja tööstuse 
koostöö valdkonnas, et töötada välja 
asjakohased ühised suunised;
akadeemikute ja tööstuse paremaid 
sidemeid on vaja ka selleks, et tõsta nende 
tööalast konkurentsivõimet ja suutlikkust 
teadusuuringud tulemusteks muuta;

Or. en
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