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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 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
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.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvusfondidega
ja maaelu arengu, merendus- ja 
kalanduspoliitikaga (mis on hõlmatud 
ühissätete määrusega), mis saavad aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
parandada riikide ja piirkondade 
teadusuuringute ja innovatsioonivõimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Programmi „Horisont 2020” 
meetmed tuleks muuta territoriaalseks 
ning kohandada piirkondade erivajaduste 
järgi, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale 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,
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(c) toetusmeetmed, et aidata vähendada 
viivitusi toetuste andmisel, kuna rahavoog 
on VKE-de peamine probleem, 
(d) toetusmeetmed, et edendada 
teaduslikkust tõstvaid meetmeid VKE-de 
hulgas.
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka
kvalitatiivselt.

Or. en


