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Muudatusettepanek 1
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt
toimuma peaks;

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
tagama vastastikust täiendavust;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel, et tugevdada Euroopa 
innovatsioonitsükleid; kutsub komisjoni 
üles selgitama, kuidas see konkreetselt 
toimuma peaks; palub liikmesriikidel 
pöörata tähelepanu nende 
poliitikasuundade rakendamisele riiklikul 
ja piirkondlikul tasandil, iseäranis siis, 
kui vastutus erinevate ELi vahendite eest 
kuulub erinevatele riiklikele 
ministeeriumidele ja asutustele, et luua 
programmide parem vastastikune 
täiendavus;
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Or. en

Muudatusettepanek 3
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; tuletab meelde, et 
kooskõlastatud tegevuse eesmärk on 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
ulatuslikum kaasamine kõnealuse 
poliitika kavandamisse ja rakendamisse 
ning prioriteetide paremasse vastavusse 
viimine iga piirkonna erivajadustega; 
kutsub komisjoni üles selgitama, kuidas 
see konkreetselt toimuma peaks;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

1. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika olulisust 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
arendamisel regioonides; usub, et vaja on
tugevamat kooskõlastamist tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
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peaks;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel kooskõlas ELi 
2020. aasta strateegias ja juhtalgatuses 
„Innovaatiline liit” sätestatud põhimõtete 
ja eesmärkidega; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel; kutsub komisjoni üles 
selgitama, kuidas see konkreetselt toimuma 
peaks;

1. rõhutab vajadust tugevama 
kooskõlastamise järele tulevase 
regionaalpoliitilise „ühise strateegilise 
raamistiku” ning tulevase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide „ühise 
strateegia” vahel ja kasutada ära 
nendevahelisi sünergiaid; kutsub 
komisjoni üles selgitama, kuidas see 
konkreetselt toimuma peaks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 7
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et innovatsiooni, 
teadustegevuse ja ettevõtluse 
regionaalpoliitilise toetuse tähtsus on 
aastakümnete jooksul õigusega aina 
suurenenud; märgib, et käesoleval 
toetusperioodil antakse selle valdkonna 
jaoks välja umbes 25 % kõigist 
struktuurifondide vahenditest, ning on 
seisukohal, et ELi 2020. aasta strateegia 
ülesannete valguses tuleks sellest määrast 
tingimata kinni pidada, mille puhul on 
siiski eeltingimuseks tugev ja hästi 
rahastatud regionaalpoliitika; on 
seisukohal, et lisaks tuleb teha kõik 
võimalik, et tagada tõhusam vahendite 
liikumine piirkondadesse;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab seetõttu meelde 
regionaalpoliitika võimalusi sünergia 
loomiseks, mis tagab üldise 
innovatsioonipoliitika edu; 

Or. es



AM\871588ET.doc 7/37 PE467.320v01-00

ET

Muudatusettepanek 9
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde, et nappide rahaliste 
vahendite ajal on otsustav see, et raha 
jaotatakse kaalutletult piirkondade 
arukalt väljavalitud prioriteetidele, et 
saavutada kriitiline mass;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” kõigile abikõlblikele 
piirkondadele kohustuslikuks, mis peab 
kajastuma ka vahendite eraldamises;
tuletab siiski meelde, et pelgalt see, kui 
seada eesmärgid teha suurendatud 
kulutusi teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni valdkonnas, ei vii veel 
tulemusteni, kui nende meetmetega ei 
kaasne üldine strukturaalne areng 
ühiskonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. tuletab meelde, et teadusuuringud ja 
innovatsioon on olulised mootorid, kui 
Euroopa soovib reageerida probleemidele 
ning säilitada ja tugevdada 
üleilmastumise kontekstis oma 
konkurentsivõimet; nõuab, et 
ühtekuuluvuspoliitika tulevast suunitlust 
ELi 2020. aasta strateegiale silmas pidades 
muutuks prioriteet „innovatsioon” 
piirkondadele kohustuslikuks, mis peab 
kajastuma ka vahendite eraldamises;

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises; rõhutab, et ELi, 
liikmesriikide ja regioonide jaoks on 
peamine ülesanne sünergia loomine 
teadusuuringute ja innovatsiooni eri 
rahastusvahendite vahel nii avalikus kui 
ka erasektoris, toetamaks Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks innovatsiooni ühiskonnas, 
mis põhineb avaliku, erasektori ja 
üksikisikute partnerlustel;

Or. ro
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Muudatusettepanek 13
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises; usub, et nii on 
võimalik saavutada Euroopa 2020. aasta 
strateegia arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu käsitlevad 
eesmärgid, millel on lai toetuspind ja mis 
on sotsiaalse ja majandusliku õitsengu 
ning säästva arengu peamised mootorid;

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” muude prioriteetide hulgas 
piirkondadele kohustuslikuks, mis peab 
kajastuma ka vahendite eraldamises;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises;

2. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika tulevast 
suunitlust ELi 2020. aasta strateegiale 
silmas pidades muutuks prioriteet 
„innovatsioon” piirkondadele 
kohustuslikuks, mis peab kajastuma ka 
vahendite eraldamises kõigil tasanditel;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 2 – a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
pakkuma alternatiivselt välja stiimuleid 
struktuurifondide vahendite kasutamiseks 
innovatsiooni valdkonnas; 

Or. de

Muudatusettepanek 17
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et regioonid peaksid 
olema Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi töö katselavad ja 
„eluslaborid“ ning et kohalikud ja 
regionaalsed asutused peaksid 
järjepidevalt investeerima rohkem 
regionaalarengusse ning mängima 
aktiivset rolli teadus-, tehnoloogia- ja 
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innovatsioonipoliitika elluviimisel;

Or. lt

Muudatusettepanek 18
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
kutsub piirkondi üles kohandatud 
strateegia raames selgitama, kuidas saab 
struktuurifondide kasutamise ja tulevaste 
teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
vahelist sünergiat kasutada konkreetselt 
piirkondade heaks;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad, 
millesse oleks kaasatud kõik nende 
osalised ja mis aitaksid luua piirkondlikke 
tippkeskusi; rõhutab, et territoriaalset 
koostööd tuleb piirkondade tugevama 
vastastikuse täiendavuse eesmärgil 
optimeerida, et suurendada 
konkurentsivõimet rahvusvahelisel 
tasandil;
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Or. pt

Muudatusettepanek 20
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
kutsub komisjoni üles sel eesmärgil 
toetama ELi teadusprogrammide ja -
fondide ning struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide kooskõlastamist; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad, 
mis põhinevad piirkondlikel pädevustel ja 
vahenditel; rõhutab, et territoriaalset 
koostööd tuleb piirkondade tugevama 
vastastikuse täiendavuse eesmärgil 
optimeerida;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida; 
pooldab altpoolt tulevate algatuste 
lähenemist kohaliku tasandi 
innovatsioonile; rõhutab vajadust töötada 
välja kohalike ja regionaalsete asutuste 
ning teaduskeskuste vaheline partnerlus 
eesmärgiga tuvastada teostatavad 
arenduslahendused; usub, et kohalikke ja 
regionaalseid asutusi tuleks julgustada 
innovatsioonile eelkõige sellist tüüpi 
algatuste kaudu nagu „teadmiste 
piirkonnad“, „eluslaborid“ ja „arukad 
linnad“;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida; usub, 
et teadusuuringud ja innovatsioon 
peaksid olema paremini seotud, et EL 
peab loobuma mõnest traditsioonilisest 
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eraldatud vaatenurgast ning keskenduma 
rohkem ülesannetele ning saavutatavatele 
väljunditele, mis seovad meie 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise paremini meie poliitika 
eesmärkidega, ning et sama oluline on 
vahendite ja eeskirjade lihtsustatud 
kogumi väljatöötamine, kus jäetakse 
vajaduse korral ruumi paindlikkusele;

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida; kutsub 
liikmesriike üles toetama regioonide 
sellist tegevust ja looma vajalik raamistik 
nende strateegiate elluviimiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
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piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida, nõuab 
sellega seoses tõhusamat suhtlust ja 
koordineerimist kohalike, piirkondlike, 
riiklike ja Euroopa asutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida;

3. kutsub piirkondi üles töötama aruka 
spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt 
välja kohandatud innovatsioonistrateegiad; 
rõhutab, et territoriaalset koostööd tuleb 
piirkondade tugevama vastastikuse 
täiendavuse eesmärgil optimeerida 
säästliku keskkonna kriteeriumide 
raames;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. soovitab piirkondadel seejuures 
ausalt analüüsida iseäranis oma tugevaid 
ja nõrku külgi ning seada realistlikud 
eesmärgid, et ühelt poolt arendada edasi 
tegelikke tugevaid külgi (suhtelist eelist), 
et moodustada nii tugevaid, 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi 
klastreid, ning teisalt edendada teistele 
piirkondadele järele jõudmist, et 
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tugevdada piirkondlikku majandust;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab tugevamat valitsustevahelist 
osalemist ühise kavandamise meetmetes 
ning Interreg III B raames, mis tugevdab 
kogu Euroopas koostööd teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatsiooni 
valdkonnas, pidades silmas ka uute 
liikmesriikide suuremat osalemist ja 
paremat kaasatust kõigis Euroopa 
teadusprogrammides;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 а. on seisukohal, et teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmid annavad 
olulise panuse ühtekuuluvuspoliitikasse, 
ning rõhutab, et selle valdkonna piiriülese 
koostöö võimalusi tuleks täiendavalt 
arendada; rõhutab, et makroregionaalsest 
koostööst on kasu ühiste teaduslike, 
tehnoloogiliste ja innovaatiliste 
lahenduste leidmisele ühistele 
regionaalsetele probleemidele;

Or. bg
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Muudatusettepanek 30
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. toonitab aga, et lisaks huvile üksikute 
piirkondade majanduskasvu vastu tuleks 
samal ajal näha ELi kui
innovatsiooniruumi tervikuna, mis 
tähendab, et piirkonnad peaksid üksteist 
vastastikku täiendama; kutsub piirkondi 
seetõttu üles oma teadus- ja 
innovatsioonistrateegiaid omavahel 
tihedalt ühendama; tervitab sellega seoses 
Euroopa Komisjoni abi, kes võib 
piirkondadele anda väärtuslikke soovitusi 
ning tagada strateegiate kvaliteedi, 
muutmata kaheldavaks subsidiaarsuse 
põhimõtet;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. rõhutab, et sellise sünergiat toetava 
integreeritud strateegia peamine eeldus 
on see, et kõik osalevad asutused 
tunnevad kõiki toetusvõimalusi; viitab 
sellele, et selliseid teavitamisvõimalusi 
rahastatakse ka struktuurifondide 
vahenditest;

Or. de
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Muudatusettepanek 32
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon on laialt 
määratletav ning tekib eelkõige 
tegelikkusega kokkupuute punktis ning 
hõlmab nii tooteid, protsesse ja teenuseid 
kui ka süsteeme ja 
organisatsioonistruktuure; soovitab seega 
tehnoloogiale suunatud tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul ühelt 
poolt piirkondliku tipptaseme 
saavutamisele ülikoolides ja 
uurimiskeskustes ning teisalt 
rakendustoetusele, niisiis toetada 
ettevõtteid ja iseäranis VKEsid 
uuenduslike toodete, teenuste ja 
protsesside turustatavaks muutmises ning 
toetada tehnosiiret ja teadmiste 
vahetamist;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige turule lähenemise punktis; 
soovitab seega tipptasemel teadustegevuse 
vajaliku täiendusena keskenduda ka
piirkondliku abi puhul alusuuringutega 
tasakaalustatuse raames
rakendustoetusele, et ettevõtjad saaksid 
edendada ja võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;
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Or. es

Muudatusettepanek 34
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis, kuna umbes 19 uuendust 20st on 
saanud alguse vastastikusest suhtlusest 
(nõudlus- ja kasutajapõhine 
innovatsioon); rõhutab seetõttu 
suurenevat vajadust innovatsiooni 
teostamiseks mõeldud võrgustike ja 
ühenduste järele, kuna need tugevadavad 
piirkondlike innovatsioonisüsteemide 
tähtsust; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
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ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid; on teadlik 
lüngast teadusuuringute valdkonna uute 
teadmiste ning nende baastasandil 
praktikasse rakendamise vahel; nõuab, et 
regionaalpoliitika vahendite kontekstis 
rakendataks konkreetseid meetmeid 
teadusuuringute tulemuste rakendamiseks 
innovatsioonis nii, et need meetmed 
sobiksid nii kohalikul kui ka piirkondlikul 
tasandil ning oleksid kasutatavad kogu 
Euroopas;

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid; pooldab 
algatuste väljatöötamist valdkondades, 
mida saaks ühiskonna heaks praktikas 
rakendada;

Or. ro

Muudatusettepanek 37
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid, peab 
asjakohaseks järjest enamate 
suuremahuliste katseprojektide 
arendamist;

Or. it

Muudatusettepanek 38
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad, eriti VKEd, saaksid võtta 
kasutusele innovatiivseid meetodeid;

Or. es

Muudatusettepanek 39
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega kokkupuute 
punktis; soovitab seega tipptasemel 
teadustegevuse vajaliku täiendusena 
keskenduda piirkondliku abi puhul 
rakendustoetusele, takistamata seejuures 
teadussuutlikkuse arendamist, et eelkõige 
ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

4. tuletab meelde, et innovatsioon tekib 
eelkõige tegelikkusega ja turuga
kokkupuute punktis; soovitab seega 
tipptasemel teadustegevuse vajaliku 
täiendusena keskenduda piirkondliku abi 
puhul rakendustoetusele, takistamata 
seejuures teadussuutlikkuse arendamist, et 
eelkõige ettevõtjad saaksid võtta kasutusele 
innovatiivseid meetodeid;

Or. pt

Muudatusettepanek 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovib, et nn tipptasemele jõudmise 
trepi ja teadusuuringute infrastruktuuride 
teostamiseks Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi raames 
koostatakse tegevuskava, et edendada 
nende riikide osalemist järgmises 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamkavas;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 4 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 а. rõhutab vajadust teadusprojektide ja 
innovatsiooni suurema järjepidevuse ning 
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järelrahastamise järele nende projektide 
levitamiseks ja turustatavaks muutmiseks; 
märgib seoses sellega, et oluline on 
tihendada koostööd Euroopa ja riiklike 
programmide ning struktuurifondide 
vahel;

Or. bg

Muudatusettepanek 42
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et on vajalik luua 
kontseptsioon nn tipptasemele jõudmise 
trepi jaoks ning osa sellest 
kontseptsioonist peab olema see, et 
parandatakse piirkondlikke võrgustikke 
teadusasutuste, ülikoolide, VKEde ja 
teiste asjaomaste osalejate vahel, et 
moodustada sellega klastreid, 
piirkondlikke tehnoloogiaplatvorme ja -
keskusi ning aidata neil luua 
koostöösidemeid ELi teadus- ja 
uuendusprojektide ning -kavadega;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et 
ühtekuuluvusfondist on innovatsiooni 
jaoks eraldatud umbes 86 miljardit eurot, 
mis moodustab 25 % kogu 
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ühtekuuluvuseelarvest; tunneb kahetsust, 
et selle eesmärgi tarbeks on kasutatud 
vaid murdosa eraldistest; palub 
komisjonil analüüsida, kas 
ühtekuuluvusfondist rahastatud 
uuendustele (nt nõudlus- ja 
kasutajapõhisele innovatsioonile) võiks 
anda samasuguse mõjukuse kui hetkel 
raamprogrammidest rahastatavatele 
uuendustele, et muuta kõnealune 
rahastamisviis osalejate jaoks 
huvitavamaks ja nähtavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 44
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et teadusuuringutel ja 
innovatsioonil on oluline roll sellise 
säästvama linnaarenduse väljatöötamisel, 
mis suurendab elanikkonna heaolu ning 
põhineb keskkonnaalasel ja sotsiaalsel 
jätkusuutlikkusel ning energiatõhususel; 
soovitab seetõttu kõnealust eesmärki 
piirkondliku abi kaudu toetada;

Or. es

Muudatusettepanek 45
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub üles suurendama prioriteetset 
rahastamist teadmiste kolmnurga ja 
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„eluslaborite“ kontseptsiooni 
arendamiseks, võttes arvesse Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tähtsust uute kontseptsioonide 
elluviimisel, ning selleks, et edendada 
innovatsiooni kohalikul ja regionaalsel 
tasandil;

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb 
innovatsiooni regionaalpoliitilise 
toetamise raskuspunkt seada VKEdele, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas; rõhutab 
sellega seoses iseäranis 
ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtust 
seoses piirkondlikult orienteeritud ja 
traditsioonilistes tegevusharudes tegevate 
VKEde uuendusvõime parandamisega, 
pidades silmas paremat juurdepääsu 
rakenduspõhistele teadusuuringutele, 
tehnosiirdele ja innovatsioonile ning 
ettevõtluse rahvusvaheliseks muutmisele 
või edendamisele, näiteks suurema 
nõustamispakkumise ja kergesti 
kättesaadava toetuse teel;

Or. de

Muudatusettepanek 47
María Irigoyen Pérez



PE467.320v01-00 26/37 AM\871588ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, arvestades 
et need on ELi põhilised tööandjad, peab
ühtekuuluvuspoliitika toetama VKEde 
juurdepääsu rahastamisele ja vähendama 
selle saajate jaoks bürokraatiat;

Or. es

Muudatusettepanek 48
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
eelkõige ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise;

Or. it

Muudatusettepanek 49
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
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näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

näiteks kohaliku ja piirkondliku arengu
või ettevõtluse edendamise osas;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. rõhutab, et VKEd on ELi regionaalse 
arengu ja ühenduse tööstuse kui terviku 
konkurentsivõime jaoks olulised; on 
seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas, 
vähendades haldustõkkeid ning luues 
avatud, lihtsad ja kiired rakendusskeemid, 
mis julgustavad VKEsid olema uute 
võimaluste suhtes avatud;

Or. lt

Muudatusettepanek 51
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas; usub, et 
ettevõtteid tuleks julgustada kasutama 
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nende jaoks saadaolevaid regionaalseid 
ressursse innovatsiooni eesmärgil 
täielikumal määral; pooldab kõik-ühes-
algatusi keskuste kujul, mis pakuvad 
VKEdele, ülikoolidele, teaduskeskustele, 
piirkondlikele asutustele ja ELi muudele 
potentsiaalsetele kasusaajatele ühest 
kohast kasulikku teavet ning riiklikku ja 
kohalikku teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas, võttes 
absoluutseks prioriteediks inimeste 
kvalifitseerimise ja horisontaalseks 
prioriteediks eri tüüpi algatusvõimete ja 
ettevõtlusvõimete tugevdamise ja 
levitamise;

Or. pt

Muudatusettepanek 53
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 



AM\871588ET.doc 29/37 PE467.320v01-00

ET

teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise, edendamise osas, teadus- ja 
tehnoloogiasüsteemi asutuste 
innovatsioonikultuuri ja tehnoloogiasiirde 
toetamise osas;

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas;

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
muutmise või edendamise osas; nõuab, et 
rahastamisprogrammid muudetaks 
paindlikumaks eesmärgiga kaasata neisse 
ka VKEd;

Or. ro

Muudatusettepanek 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 

5. on seisukohal, et kuna VKEde osalus 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamises vajab parandamist, tuleb see 
seada ühtekuuluvuspoliitika keskmesse, 
näiteks ettevõtluse rahvusvaheliseks 
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muutmise või edendamise osas; muutmise või edendamise osas, rõhutab 
sellega seoses vajadust selle järele, et 
teadus- ja informaatikakogukond 
keskenduks rohkem VKEde osalemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovib näha selliste juhtpiirkondade, 
milles edendatakse teadus- ja 
arendustegevuse territoriaalset mõõdet, 
edasikestmist ja tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 5 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 а. rõhutab, et ühtekuuluvuse ning 
Euroopa majanduse 
konkurentsivõimelisemaks muutmise 
huvides tuleks rakendada meetmeid, muu 
hulgas lihtsustada osalemisprotseduure ja 
tõsta teadlikkust, et parandada VKEde 
juurdepääsu teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, eelkõige vähearenenud 
piirkondades, äärealadel ja 
maapiirkondades;

Or. bg
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Muudatusettepanek 58
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et lähenemise ja 
piirkondliku konkurentsivõime ning 
tööhõive eesmärkide kõrval aitab ka 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk 
kaasa piirkondliku majanduspoliitika 
tugevdamisele, iseäranis 
piirkondadevahelise koostöö tugevdamise 
teel, mille raskuspunktideks on 
innovatsioon, teadmispõhine majandus ja 
keskkond; avaldab selle taustal heameelt 
plaanide üle tugevdada territoriaalse 
koostöö eesmärgi rahastamist;

Or. de

Muudatusettepanek 59
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et järgmises 
raamprogrammis peaks osalema rohkem 
ettevõtjaid; leiab, et ligipääsetava ja 
läbipaistva süsteemi loomine hõlbustaks 
projektide korraldajate jaoks Euroopa 
programmides osalemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Hermann Winkler
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalselt võimaliku ühtlustamise 
poole, tunnistab, et nii seitsmenda 
raamprogrammi ja konkurentsivõime 
ning uuendustegevuse keskse juhtimisega 
tegevusplaanil kui ka struktuurifondide 
detsentraliseeritud tegevusplaanil on oma 
õigustus; rõhutab siiski võimaluse piirides 
vajadust ühtlustada eeskirju, menetlusi ja 
meetodeid (näiteks abikõlblikkuse, 
standardsete ühikuhindade, ühekordsete 
hüvitiste eeskirju);

Or. de

Muudatusettepanek 61
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
lihtsustamiseks võetavate tegelike 
meetmete ja maksimaalse ühtlustamise 
poole, jättes vajaduse korral ruumi 
paindlikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 62
María Irigoyen Pérez
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole; on 
seisukohal, et kooskõlas praeguse eelarve 
korrigeerimise üldise raamistikuga tuleb 
panustada rahastamise optimeerimisse, 
edendades selleks Euroopa tasandil kokku 
lepitud teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegilise kava väljatöötamise nimel 
riiklike ja piirkondlike rahastamisasutuste 
rahvusvahelist kooskõlastamist;

Or. es

Muudatusettepanek 63
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole; soovitab 
võtta komisjonil meetmeid ühtse turu, 
eelkõige ühtse e-turu konsolideerimiseks 
ning suurte teadus- ja arendusalgatuste 
rahastamiseks, et rakendada 
teadusuuringute tulemusi globaalsel 
tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 64
Juozas Imbrasas
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole; rõhutab, 
et teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamine riiklikul ja ELi tasandil peab 
olema tõhusam ja efektiivsem;

Or. lt

Muudatusettepanek 65
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole;

6. kutsub komisjoni üles erinevatest 
haldussüsteemidest hoolimata püüdlema 
programmide rahastamiseeskirjade 
maksimaalse ühtlustamise poole, tagades 
kõikide piirkondade ühiskondliku ja 
majanduselu põhiosaliste aktiivse 
osalemise ja kaasamise;

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. näeb üleliigsetes haldusnõuetes 
takistust ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide saavutamisele ning nõuab 
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seetõttu toetuste andmise protsessi ja 
kontrollisüsteemide olulist lihtsustamist;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles tugevdama 
sünergiat erinevate vahendite ja fondide 
vahel ning töötama välja tegevusplaani, 
mille puhul rahastatakse mitmest fondist, 
arvestades samal ajal kindlaid tingimusi, 
mis on sätestatud vastavates õigusaktides;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et teadus- ja 
innovatsiooniprogrammid peavad olema 
vajalikul määral paindlikud, et neid 
kohandada teadmiste uute piiridega ja 
uute proovikividega, nagu süvameri, 
milles on suur potentsiaal Atlandi 
ookeanil;

Or. pt

Muudatusettepanek 69
Hermann Winkler
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Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. avaldab heameelt Euroopa Komisjoni 
taotluse üle pühendada end koos Euroopa 
Investeerimispangaga 
riskijagamisrahastute kõrval jätkuvalt ka 
nüüdisaegsetele rahastamisvahenditele, 
nagu näiteks käibefondidele, et tõmmata 
ligi rohkem avaliku sektori investoreid 
ning kasutada tõhusamalt olemasolevaid 
avaliku sektori vahendeid; soovitab 
selgesõnaliselt, et piirkondlikud osalejad 
kasutaksid nimetatud võimalusi;

Or. de

Muudatusettepanek 70
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub komisjonil uurida, kas 
segarahastamise legaliseerimine ja 
ristfinantseerimise laiendamine on 
mõttekas.

7. palub komisjonil uurida, kas 
struktuurifondide ristfinantseerimise 
laiendamine on mõttekas.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub komisjonil uurida, kas
segarahastamise legaliseerimine ja 

7. palub komisjonil uurida segarahastamise 
legaliseerimise ja ristfinantseerimise 
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ristfinantseerimise laiendamine on 
mõttekas.

laiendamise küsimust.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles tagama, et 
jätkusuutlik areng kajastuks vahendite 
eraldamises keskkonnahoidlike 
töökohtade loomiseks, kohaliku ja 
piirkondliku arengu edendamiseks ja 
heaolu kindlustamiseks Euroopa 
piirkondades; kutsub komisjoni üles 
suunama teadus- ja arendustegevust 
ökoloogilistele muutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et olemasolevaid ja uusi 
algatusi ELi 2020. aasta strateegia 
raames koordineeritaks paremini;

Or. en


