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LÜHISELGITUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) asutati 2008. aastal, et liikmesriikide ja 
liidu innovatsioonisuutlikkust suurendades toetada kestlikku majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet. Eelkõige tugevdab EIT liidu innovatsioonisuutlikkust ja aitab 
kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni teadmiste kolmnurga lõimimise teel lahendada 
ühiskondlikke probleeme. 

EIT tegutseb teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu, mis on suured Euroopa 
partnerlused, mis tegelevad konkreetsete ühiskondlike probleemidega, viies kokku haridus-, 
teadus- ja ettevõtlusorganisatsioonid. Ta annab neile toetusi, jälgides samal ajal nende 
tegevust, toetades nende koostööd ning levitades tulemusi ja häid tavasid. 

2008. aasta määruses on esitatud EIT missioon, ülesanded ja toimimise raamistik. Määrust 
muudeti 2013. aastal muu hulgas selleks, et viia see kooskõlla programmiga „Horisont 2020“. 

Komisjon avaldas 11. juulil 2019 oma uued EIT ettepanekud, mis sisaldasid uuesti sõnastatud 
ettepanekut EIT määruse ajakohastamise kohta ja ettepanekut võtta vastu otsus EIT uue 
strateegilise innovatsioonikava kohta ajavahemikuks 2021–2027. 

EIT määruse uuestisõnastamine seisneb uue määruse vastuvõtmises, mis koondab ühte teksti 
nii kehtivasse määrusesse tehtavad sisulised muudatused kui ka määruse muutmata sätted. 
Komisjon pidas määruse ajakohastamist vajalikuks, kuna kehtiva EIT määruse sätetes viidati 
otse programmile „Horisont 2020“, mis lõpeb aasta lõpus. Uuesti sõnastamise ettepaneku 
eesmärk on seega tagada EIT määruse kooskõla programmiga „Euroopa horisont“, jättes 
eelkõige välja viited programmile „Horisont 2020“ ja programmi „Euroopa horisont“ raames 
tehtavatele rakendusotsustele.

Kavandatav EIT määrus keskendub EIT ning selle teadmis- ja innovaatikakogukondade 
toimimise peamistele põhimõtetele. Selle eesmärk on tagada suurem õigusselgus seoses 
programmiga „Euroopa horisont“ ning sätestada teadmis- ja innovaatikakogukondade rahalise 
jätkusuutlikkuse põhimõte. Ajavahemikul 2021–2027 on EIT programmi „Euroopa horisont“ 
lahutamatu osa. Euroopa Komisjon esitab programmi „Euroopa horisont“ 3 miljardi euro 
suuruse eelarve projekti järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks ning EIT põhimõtted, 
lisaväärtuse, tegevusvaldkonnad ja tegevuse üldsuunad. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et see seadusandlik pakett tugevdab EIT missiooni, viies 
selle eesmärgid järgmisel viisil kooskõlla programmiga „Euroopa horisont“:

 suurendab teadmis- ja innovaatikakogukondade piirkondlikku mõju, suurendades nende 
avatust võimalikele partneritele ja sidusrühmadele ning täpsustades nende piirkondlikke 
strateegiaid, sealhulgas tuues paremini esile seosed vastavate aruka spetsialiseerumise 
strateegiatega;

 suurendab kõrghariduse innovatsioonisuutlikkust, et integreerida innovatsiooni 
väärtusahelatesse ja ökosüsteemidesse suurem arv kõrgharidusasutusi;
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 käivitab uusi teadmis- ja innovaatikakogukondi prioriteetsetes valdkondades, mis 
valitakse välja vastavalt programmi „Euroopa horisont“ poliitilistele prioriteetidele. 
Esimene uus teadmis- ja innovaatikakogukond kavatsetakse käivitada 2022. aastal 

 ja see kuulub kultuuri- ja loomesektori valdkonda kooskõlas programmi „Euroopa 
horisont“ teemavaldkonnaga „Kaasav ja loov ühiskond“, mis võeti vastu 2019. aasta 
aprillis saavutatud osalise kokkuleppega.

Arvamuse koostaja tunneb üldiselt heameelt jõupingutuste üle, mida komisjon on käesoleva 
ettepaneku nimel teinud. Ta on siiski seisukohal, et see ei ole piisavalt üksikasjalik ega 
õiguslikult selge ning et uuestisõnastamine ei pruugi olla parim võimalus. Sellega seoses teeb 
arvamuse koostaja mitu muudatusettepanekut, milles keskendutakse eelkõige määruse 
suurema õigusselguse ja -kindluse tagamisele. 

Arvamuse projekti põhipunktid on järgmised:

 EIT rahastamise tagamine 4 % suuruse eelarvega programmi „Euroopa horisont“ 
kogueelarvest, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament;

 kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja innovaatikakogukonna loomise tagamine EIT 
peamise prioriteedina aastatel 2021–2027, tagades eelkõige selle loomiseks piisava 
rahastamise, ohustamata olemasoleva teadmis- ja innovaatikakogukonna rahalist 
jätkusuutlikkust. Arvamuse koostaja soovib eelkõige rõhutada, et kõik jõupingutused ja 
ressursid tuleks pühendada kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja innovaatikakogukonna 
loomisele, enne kui kaalutakse teise uue teadmis- ja innovaatikakogukonna käivitamist 
pärast 2025. aastat;

 üldise ettepaneku selgitamine, eelkõige seoses üld- ja erieesmärkidega ning 
koostoimega teiste programmidega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) EIT prioriteetsed strateegilised 
valdkonnad ja rahastamisvajadused vastava 
mitmeaastasesse finantsraamistikuga 
hõlmatud seitsmeks aastaks tuleks ette 
näha strateegilises innovatsioonikavas. 
Strateegilise innovatsioonikavaga tuleks 
tagada kooskõla teadusuuringuid ja 

(5) EIT prioriteetsed strateegilised 
valdkonnad ja rahastamisvajadused vastava 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
hõlmatud seitsmeks aastaks tuleks ette 
näha strateegilises innovatsioonikavas. 
Strateegilise innovatsioonikavaga tuleks 
tagada kooskõla teadusuuringute ja 
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innovatsiooni toetava liidu 
raamprogrammiga ning soodustada 
koostoimet mitmeaastasesse 
finantsraamistikku kuuluvate muude 
asjakohaste liidu programmidega, aga ka 
muude liidu algatuste, poliitikameetmete ja 
vahenditega, eelkõige sellistega, millega 
toetatakse haridust ja piirkondlikku 
arengut. Võttes arvesse kõnealuse 
innovatsioonikava olulisust liidu 
innovatsioonipoliitika jaoks ja sellest 
tulenevalt selle sotsiaal-majandusliku mõju 
poliitilist tähtsust liidu jaoks, peaksid 
strateegilise innovatsioonikava vastu võtma 
Euroopa Parlament ja nõukogu, tuginedes 
komisjoni ettepanekule , mis põhineb EIT 
esitatud panusel .

innovatsiooni raamprogrammiga 
„Euroopa horisont“ (edaspidi „programm 
„Euroopa horisont““) ning soodustada 
koostoimet mitmeaastasesse 
finantsraamistikku kuuluvate muude 
asjakohaste liidu programmidega, aga ka 
muude liidu algatuste, poliitikameetmete ja 
vahenditega, eelkõige sellistega, millega 
toetatakse haridust ja piirkondlikku 
arengut. Võttes arvesse kõnealuse 
innovatsioonikava olulisust liidu 
innovatsioonipoliitika jaoks ja sellest 
tulenevalt selle sotsiaal-majandusliku mõju 
poliitilist tähtsust liidu jaoks, peaksid 
strateegilise innovatsioonikava vastu võtma 
Euroopa Parlament ja nõukogu, tuginedes 
komisjoni ettepanekule, mis põhineb EIT 
esitatud panusel.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Et aidata lahendada uusi ja 
tekkivaid üleilmseid probleeme, peaks EIT 
looma uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad prioriteetsetes 
valdkondades, mille väljavalimisel on 
lähtutud kriteeriumidest, mille alusel 
hinnatakse muu hulgas nende 
valdkondade asjakohasust programmi 
„Euroopa horisont“ poliitiliste 
prioriteetide vaatenurgast ning nende 
lisaväärtust ja EIT mudeli kaudu 
käsitlemise potentsiaali. Uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomisel tuleks 
arvesse võtta programmi „Euroopa 
horisont“ strateegilist planeerimist ja 
EIT-le vastavaks mitmeaastaseks 
finantsraamistikuks eraldatud eelarvet.
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Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) EIT peaks edendama 
multidistsiplinaarset ja 
valdkondadevahelist koostööd, mis on üks 
peamisi valdkondi, kus innovatsioon 
toimub. Ta peaks püüdma edendada 
koostööd majandus-, tehnoloogia-, 
ühiskonna- ja teadussfääride, sealhulgas 
kunsti ja humanitaarteaduste vahel. EIT 
peaks aitama kaasa teadus-, tehnoloogia-, 
inseneri-, kunsti- ja 
matemaatikakogukondade tekkele, 
tugevdades teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelisi 
sidemeid.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11c) Kultuuri- ja loomesektoris on suur 
kasvupotentsiaal, palju rohujuuretasandi 
algatusi ja kodanike suur huvi. Sektor on 
tugevalt lõimitud kohalikesse ja 
piirkondlikesse ökosüsteemidesse. Samas 
on kultuuri- ja loomesektor endiselt väga 
killustatud ning novaatoritel ja ettevõtete 
rajajatel puuduvad vajalikud ettevõtlus- ja 
innovatsioonioskused. Teadmis- ja 
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innovaatikakogukond – tänu oma 
lähenemisviisile teadmiste kolmnurga, 
pikaajalise perspektiivi ja kohapõhise 
lähenemisviisi lõimimisele ning oma 
terviklikule ja lõimitud lähenemisviisile – 
peaks seega aitama selliseid probleeme 
lahendada. Kultuuri- ja loomesektoril on 
suurim vastastikune täiendavus kaheksa 
olemasoleva teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaga ning 
programmi „Euroopa horisont“ raames 
loodavate muude Euroopa partnerluste 
võimalike prioriteetsete valdkondadega. 
Seetõttu tuleks 2022. aastal käivitada 
esimene kultuuri- ja loomesektori 
teadmis- ja innovaatikakogukond. Kuna 
selline teadmis- ja innovaatikakogukond 
hõlmab peaaegu kõiki liidu kodanike 
eluvaldkondi, ühiskonnarühmi ja 
majandussektoreid, on see majandusliku 
ja ühiskondliku mõju vaatenurgast väga 
asjakohane, pakkudes strateegilisi 
majandusliku, tehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni võimalusi.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11d) Kultuuri- ja loomesektori 
valdkonnas loodav EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukond peaks suurendama 
võimalusi luua võrgustikke, samuti 
koostööd, koosloomist ja teadmussiiret 
haridus-, teadus- ja ettevõtlusringkondade 
vahel nii sektoris endas kui ka suhtluses 
teiste ühiskonna- ja majandussektoritega. 
See peaks hoogustama alt üles ja ülalt 
alla suunatud algatuste elluviimist 
piirkonna, riigi ja liidu tasandil. Ühtlasi 



PE644.884v02-00 8/34 AD\1206270ET.docx

ET

peaks see välja kujundama vajalikud 
raamtingimused uute ettevõtmiste 
algatamiseks ja laiendamiseks 
innovatsiooni ökosüsteemides. Kogukond 
peaks varustama paljudes valdkondades 
(sh kunstid, humanitaarteadused, 
ettevõtlus, sotsiaalteadused ja 
rakenduslikud reaalteadused) teadlasi ja 
üliõpilasi ning kultuuri- ja loomesektori, 
ent ka muude sektorite ettevõtjaid 
teadmiste ja oskustega, mida on vaja, et 
töötada välja uusi lahendusi ja muuta 
need uuteks ärivõimalusteks.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „innovatsioon“ – protsess 
(sealhulgas selle tulemus), mille kaudu 
kerkivad esile uued ideed, mis vastavad 
ühiskonna või majanduse vajadustele ja 
nõudlusele ja mille tulemusel luuakse uusi 
tooteid, teenuseid või äri- ja 
organisatsioonimudeleid, mis võetakse 
edukalt kasutusele olemasoleval turul või 
mis suudavad luua uusi turge ja mis on 
ühiskonna jaoks väärtuslikud;

1) „innovatsioon“ – protsess 
(sealhulgas selle tulemus), mille kaudu 
kerkivad esile uued ideed, mis vastavad 
ühiskonna või majanduse vajadustele ja 
nõudlusele ja mille tulemusel luuakse uusi 
tooteid, teenuseid, protsesse, kogemusi või 
äri- ja organisatsioonimudeleid, mis 
võetakse edukalt kasutusele olemasoleval 
turul või mis suudavad luua uusi turge ja 
mis annavad tööstusharudele ja 
ühiskonnale väärtust;

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) „ühispaiknemiskeskus“ – 
geograafiline piirkond, kus asuvad 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
peamised teadmiste kolmnurga partnerid 
ja kus neil on lihtne koostööd teha ning 
mis on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
keskpunkt kõnealuses piirkonnas;

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „partnerorganisatsioon“ –
 juriidiline isik , kes on teadmis- ja 
innovaatikakogukonna liige; 
partnerorganisatsioonide hulka võivad 
kuuluda eelkõige 
kõrgharidusasutused, kutsehariduse ja -
õppe pakkujad, teadusasutused, riiklikud 
või eraettevõtjad, finantsasutused, 
piirkondlikud ja kohalikud asutused, 
sihtasutused ja mittetulundusühendused;

3) „partnerorganisatsioon“ – 
juriidiline isik, kes on teadmis- ja 
innovaatikakogukonna liige; 
partnerorganisatsioonide hulka võivad 
kuuluda eelkõige kõrgharidusasutused, 
kutsehariduse ja -õppe pakkujad, 
teadusasutused, avaliku sektori asutused, 
riiklikud ja eraettevõtjad, sotsiaalsed 
ettevõtted, finantsasutused, piirkondlikud ja 
kohalikud asutused, sihtasutused ja 
mittetulundusühendused kogu liidust;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „strateegiline innovatsioonikava“ – 
poliitiline dokument, milles esitatakse EIT 
tulevaste algatuste prioriteetsed 

7) „strateegiline innovatsioonikava“ – 
õigusakt, milles sätestatakse EIT 
pikaajaline strateegia ja prioriteedid ning 
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valdkonnad ja pikaajaline strateegia , 
kirjeldatakse EIT suutlikkust luua parimat 
innovatsioonialast lisaväärtust , sh antakse 
ülevaade kavandatud kõrgharidus-, 
teadus- ja innovatsioonitegevusest vastava 
mitmeaastasesse finantsraamistikuga 
hõlmatud seitsme aasta jooksul;

määratakse kindlaks selle eesmärgid, 
põhimeetmed, suutlikkus luua parimat 
innovatsioonialast lisaväärtust, oodatavad 
tulemused ja vajalikud ressursid vastava 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
hõlmatud seitsme aasta jooksul;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „piirkondlik innovatsioonikava“ – 
teavituskava, mille eesmärk on edendada 
kõrgharidusasutuste, 
teadusorganisatsioonide, ettevõtete ja 
teiste sidusrühmade partnerlust, et 
tugevdada innovatsiooni kogu liidus;

8) „piirkondlik innovatsioonikava“ – 
kava, mille eesmärk on edendada 
teadmiste kolmnurga lõimimist ja selliste 
riikide innovatsioonisuutlikkust, kus 
innovatsioon on tagasihoidlik või 
mõõdukas, eelkõige meelitades ligi uusi 
partnereid ja lõimides neid teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel, eelkõige 
on vaja piirkondlikku innovatsioonikava täpsemat määratlust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „teadmis- ja innovaatikakogukonna 
äriplaan“ – dokument, milles kirjeldatakse 
eesmärke ning kavandatavat teadmis- ja 
innovaatikakogukonna väärtust lisavat 
tegevust;

10) „teadmis- ja innovaatikakogukonna 
äriplaan“ – toetuslepingule lisatav 
dokument, milles kirjeldatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukonna eesmärke, nende 
saavutamise viise ja eeldatavaid tulemusi 
vastaval perioodil, samuti kavandatavat 
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teadmis- ja innovaatikakogukonna väärtust 
lisavat tegevust ja sellega seotud 
rahastamisvahendeid ja -allikaid;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa liidu 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonisuutlikkust, et toime tulla 
ühiskonna ees seisvate oluliste 
probleemidega. Sel eesmärgil edendab EIT 
kõrgeimal tasandil koostoimet ja koostööd 
kõrgharidus-, teadus- ja 
innovatsioonitegevuse vahel ning 
integreerib neid valdkondi, tugevdades 
muu hulgas ka ettevõtlust.

EIT ülesanne on toime tulla ühiskonna ees 
seisvate oluliste probleemidega ja 
suurendada liidu jätkusuutlikku 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet, 
tugevdades kõigi liikmesriikide ja liidu 
teaduslikku, majanduslikku, 
tehnoloogilist ja ühiskondlikku 
innovatsioonisuutlikkust. Sel eesmärgil 
edendab EIT kõrgeimal tasandil partnerite 
vahelist ja sektoriülest koostoimet ja 
koostööd kõrgharidus-, teadus- ja 
innovatsioonitegevuse vahel ning 
integreerib neid valdkondi, tugevdades 
muu hulgas ka ettevõtlust.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT aitab saavutada teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetava liidu 
raamprogrammi üld- ja erieesmärke.

Eelarveperioodil 2021–2017 aitab EIT 
eelkõige saavutada programmi „Euroopa 
horisont“ üld- ja erieesmärke, võttes 
täielikult arvesse selle strateegilist 
planeerimist.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Üldised eesmärgid

EIT üldised eesmärgid on järgmised:
a) tugevdada kogu liidus kestlikke 
probleemipõhiseid innovatsiooni 
ökosüsteeme, mis aitavad lahendada 
üleilmseid probleeme;
b) toetada ettevõtlus- ja 
innovatsioonioskuste arendamist 
elukestva õppe perspektiivis, sealhulgas 
suurendada liidu kõrgharidusasutuste 
suutlikkust kogu liidus, ning toetada 
nende ettevõtluse ümberkujundamist ja
c) tuua turule uusi üleilmsete ja 
ühiskondlike probleemide lahendusi.
EIT arendab koostoimet muude liidu 
programmidega ja loob programmi 
„Euroopa horisont“ raames lisaväärtust, 
nagu on kirjeldatud lisas Ia. 
Rakendamine toimub teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamise ja 
EIT koordineeritud tegevuse kaudu.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Erieesmärgid

EIT erieesmärgid on järgmised:
a)  suurendada teadmis- ja 
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innovaatikakogukondade ning teadmiste 
kolmnurga lõimimise mõju;
b) suurendada kõrgharidussektori 
innovatsioonisuutlikkust, toetades 
kõrgharidusasutusi;
c) suurendada EIT piirkondlikku 
tegevusulatust, et vähendada liidus 
piirkondlikke innovatsioonisuutlikkuse 
erinevusi.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Strateegilises innovatsioonikavas 
määratakse kindlaks EIT prioriteetsed 
valdkonnad ja 
strateegia asjaomaseks seitsmeks aastaks, 
võttes arvesse teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavat liidu 
raamprogrammi, ning kava sisaldab ka 
hinnangut EIT sotsiaalmajandusliku mõju 
ja suutlikkuse kohta luua parimat 
innovatsioonialast lisaväärtust. 
Strateegilises innovatsioonikavas võetakse 
arvesse EIT seire ja hindamise tulemusi, 
nagu on osutatud artiklis 19.

1. Strateegilises innovatsioonikavas 
määratakse kindlaks EIT strateegia ja 
prioriteedid asjaomaseks seitsmeks 
aastaks, kooskõlas programmi „Euroopa 
horisont“ eesmärkide ja prioriteetidega. 
See sisaldab ka hinnangut EIT 
sotsiaalmajandusliku mõju ja suutlikkuse 
kohta luua parimat innovatsioonialast 
lisaväärtust kogu liidus. Strateegiline 
innovatsioonikava viiakse kooskõlla 
programmi „Euroopa horisont“ 
eesmärkide, mitmeaastase strateegilise 
planeerimise, aruandluse, järelevalve ja 
hindamise ning muude nõuetega ning 
selles võetakse arvesse EIT seire ja 
hindamise tulemusi, nagu on osutatud 
artiklis 19.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Strateegiline innovatsioonikava on 
kooskõlas teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetava liidu 
raamprogrammi eesmärkidega, selle 
programmi kohase strateegilise 
mitmeaastase planeerimise, aruandluse, 
seire ja hindamisega ning muude selle 
programmi nõuetega, ning sellega 
soodustatakse koostoimet vastavasse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku 
kuuluvate muude asjakohaste liidu 
programmidega, eelkõige sellistega, 
millega toetatakse haridust ja 
piirkondlikku arengut. Kõnealuse kavaga 
tagatakse ka EIT tegevuse ning liidu teiste 
algatuste, poliitikameetmete ja vahendite 
asjakohane koostoime ja vastastikune 
täiendavus.

2. Strateegilise innovatsioonikavaga 
tagatakse kooskõla programmi „Euroopa 
horisont“ ülesannetega ning vastastikune 
täiendavus programmi „Euroopa 
horisont“ raames loodud Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga (EIC). Ta 
edendab ja loob asjakohast koostoimet ja 
vastastikust täiendavust EIT tegevuse 
ning liidu teiste algatuste, poliitika ja 
vahendite, samuti teadusuuringuid ja 
innovatsiooni, haridust ja oskuste 
arendamist, kestlikku ja 
konkurentsivõimelist tööstust, ettevõtlust 
ja piirkondlikku arengut toetavate riiklike 
ja piirkondlike programmide vahel.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Strateegiline innovatsioonikava 
sisaldab hinnangut rahastamisvajaduste ja -
allikate kohta, pidades silmas EIT 
tegevust, pikaajalist arengut ja rahastamist 
tulevikus. Samuti sisaldab see ka suunavat 
rahastamiskava, mis katab vastava 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodi.

3. Strateegiline innovatsioonikava 
sisaldab hinnangut rahastamisvajaduste 
kohta, mis tulenevad kehtestatud 
strateegia rakendamisest, ja 
rahastamisallikate kohta, pidades silmas 
EIT tegevust, pikaajalist arengut ja 
rahastamist tulevikus. Samuti sisaldab see 
ka suunavat rahastamiskava, mis 
katab vastava mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodi.
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Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teeb võimalike 
partnerorganisatsioonide seas tutvustustööd 
ja edendab nende osalemist oma tegevuses;

b) teeb võimalike 
partnerorganisatsioonide seas tutvustustööd 
ja edendab nende osalemist oma tegevuses, 
eriti liikmesriikides, kes on EITs väga 
alaesindatud;

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) valib välja ja nimetab kooskõlas 
artikliga 9 prioriteetsetes valdkondades 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning 
määrab partnerluse raamlepingute ja 
toetuslepingutega kindlaks nende õigused 
ja kohustused, tagab neile vajaliku toetuse, 
rakendab nõuetekohaseid 
kvaliteedikontrolli meetmeid ning seirab 
pidevalt ja hindab perioodiliselt nende 
tegevust;

c) käivitab uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi, võttes arvesse 
programmi „Euroopa horisont“ 
strateegilist planeerimist ja EIT-le vastava 
mitmeaastase finantsraamistiku igaks 
perioodiks eraldatud eelarvet 
prioriteetsetes valdkondades, mis on 
valitud kriteeriumide alusel, millega 
hinnatakse muu hulgas nende 
asjakohasust programmi „Euroopa 
horisont“ poliitiliste prioriteetide 
seisukohast ning nende lisaväärtust ja 
potentsiaali, et lahendada tulevasi ja 
tekkivaid ülemaailmseid ja ühiskondlikke 
probleeme kooskõlas artikliga 9 ning 
määrab partnerluse raamlepingute ja 
toetuslepingutega kindlaks nende õigused 
ja kohustused, tagab neile vajaliku toetuse, 
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rakendab nõuetekohaseid 
kvaliteedikontrolli meetmeid ning seirab 
pidevalt ja hindab perioodiliselt nende 
tegevust; 

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tugevdab osalevate 
kõrgharidusasutuste antud akadeemiliste 
kraadide ja diplomite, mis võivad olla 
märgistatud ka kui EIT kraadid ja 
diplomid, tunnustamist väljaspool EIT 
kogukonda ning laiendab neid ka elukestva 
õppe programmidele;

e) tõhustab osalevate 
kõrgharidusasutuste antud EIT märgiga 
kraadide ja diplomite tunnustamist ja 
edendamist väljaspool EIT kogukonda 
ning laiendab neid ka elukestva õppe 
programmidele;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) edendab parimate tavade levitamist 
– muu hulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondades – teadmiste 
kolmnurga integreerimise nimel, et 
kujundada ühine innovatsiooni- ja 
teadmiste edasiandmise kultuur, ning 
ergutab osalemist teavitustegevuses, ka 
piirkondliku innovatsioonikava raames;

f) edendab parimate tavade levitamist 
– muu hulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondades ning kogu 
liidus, sealhulgas EIT piirkondliku 
innovatsioonikava kaudu – teadmiste 
kolmnurga integreerimise nimel, et 
kujundada ühine innovatsiooni- ja 
teadmiste edasiandmise kultuur, ning 
ergutab osalemist teavitustegevuses, ka 
piirkondliku innovatsioonikava raames;
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Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tagab vastastikuse täiendavuse ja 
koostoime EIT tegevuse ja liidu muude 
programmide vahel, kui see on 
asjakohane;

i) tagab vastastikuse täiendavuse ja 
koostoime EIT tegevuse ja liidu muude 
programmide vahel;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tegelevad 
eelkõige järgmisega:

1. EIT tugevdab olemasolevaid 
teadmis- ja innovaatikakogukondi, 
edendab nende kasvu ja mõju ning toetab 
partnerluse raamlepingute lõpuks nende 
muutumist rahaliselt jätkusuutlikuks. EIT 
toetab teadmiste kolmnurga 
valdkondadega tegelevaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi järgmise kaudu:

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Euroopa lisaväärtusega 
innovatsioonitegevus ja investeeringud, sh 
toetus innovatiivsete ettevõtete loomiseks 
ja arendamiseks, milles täielikult 
integreeritakse kriitilise massi 
saavutamiseks kõrghariduse ja teaduse 
mõõde ning mis innustavad tulemuste 
levitamist ja kasutamist;

a) Euroopa lisaväärtusega 
innovatsioonitegevus ja investeeringud, 
sealhulgas innovatiivsete idufirmade ja 
sotsiaalsete ettevõtete loomise ja 
innovatiivsete ettevõtete ja muude 
organisatsiooniliste vormide arendamise 
hõlbustamine täiendusena Euroopa 
Innovatsiooninõukogu ja programmi 
„InvestEU “, Erasmuse programmi ja 
programmi „Loov Euroopa“ tegevusele, 
integreerides kriitilise massi saavutamiseks 
täielikult kõrghariduse ja teaduse mõõtme 
ning edendades tulemuste levitamist ja 
kasutamist;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olulist majanduslikku ja 
ühiskondlikku huvi pakkuvates 
valdkondades teostatav 
innovatsioonipõhine eksperimenteerimine, 
prototüüpide väljatöötamine ja 
tutvustamine , mis tugineb liidu tasandi ja 
siseriiklike uuringute tulemustele ning võib 
tugevdada liidu konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel tasandil ja aidata 
lahendada olulisi probleeme, mis seisavad 
Euroopa ühiskonna ees;

b) olulist majanduslikku, 
ühiskondlikku ja kultuurilist huvi 
pakkuvates valdkondades teostatav 
innovatsioonipõhine eksperimenteerimine, 
prototüüpide väljatöötamine ja 
tutvustamine, mis tugineb liidu tasandi ja 
siseriiklike uuringute tulemustele ning võib 
tugevdada liidu konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel tasandil ja aidata 
lahendada olulisi probleeme, mis seisavad 
Euroopa ühiskonna ees;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) haridus- ja 
koolitustegevus eelkõige magistri- ja 
doktoriõppe tasandil ning kutsealane 
koolitus valdkondades, mis võivad 
tulevikus aidata rahuldada Euroopa 
sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis 
suurendavad liidus andekate spetsialistide 
hulka, edendavad innovatsioonialaste 
oskuste arendamist, juhtimis- ja 
ettevõtlusoskuste suurendamist ning 
teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist ning soodustavad teadmiste 
jagamist, juhendamist ja võrgustike loomist 
nende vahel, kes on läbinud EIT 
märgistusega kraadiõppe ja koolitused;

c) tugeva ettevõtluskomponendiga 
haridus- ja koolitustegevus eelkõige 
magistri- ja doktoriõppe tasandil ning 
kutsealane koolitus valdkondades, mis 
võivad tulevikus aidata rahuldada Euroopa 
sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis 
suurendavad liidus andekate spetsialistide 
hulka, edendavad innovatsioonialaste 
oskuste arendamist, juhtimis- ja 
ettevõtlusoskuste suurendamist ning 
teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist ning soodustavad teadmiste 
jagamist, juhendamist ja võrgustike loomist 
nende vahel, kes on läbinud EIT haridus- 
ja koolitustegevuse, sealhulgas EIT 
märgistusega tegevus;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teavitustegevus ja parimate tavade 
vahetamine innovatsioonisektoris, kus 
pearõhk on koostöö arendamisel 
kõrgharidus-, teadus- ja ärisektori vahel, 
kusjuures hõlmatakse ka teenuste- ja 
finantssektor;

d) teavitustegevus ja parimate tavade 
vahetamine innovatsiooni valdkonnas, kus 
pearõhk on koostöö arendamisel 
kõrgharidus-, teadus- ja ärisektori vahel, 
kusjuures hõlmatakse ka teenuste- ja 
finantssektor;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) toetada meetmeid, mis koondavad 
projektide raames kõrgharidusasutusi ja 
teisi peamisi innovatsioonis osalejaid, 
nagu ettevõtted, et töötada strateegilise 
suutlikkuse arendamise valdkondades, et 
aidata kõrgharidusasutustel paremini 
integreeruda innovatsiooni 
väärtusahelatesse ja ökosüsteemidesse;

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) koostoime ja vastastikuse 
täiendavuse kindlustamine teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse ning 
olemasolevate Euroopa, riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, kui see 
on vajalik.

(e) koostoime ja vastastikune 
täiendavus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse ning 
olemasolevate Euroopa, riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagavad, et olla avatud uutele b) tagavad, et olla avatud uutele 
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liikmetele, kui need liikmed suurendavad 
partnerluse väärtust;

liikmetele kogu liidust, kui need liikmed 
suurendavad partnerluse väärtust, et tagada 
geograafiline tasakaal;

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kehtestavad rahalise 
jätkusuutlikkuse strateegiad ja 
rakendavad neid .

e) kehtestavad ja rakendavad 
strateegiaid tulemuseesmärkide 
saavutamiseks ja rahalise 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks. 

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIT valib partnerluse välja ning 
nimetab selle teadmis- ja 
innovatsioonikogukonnaks 
konkurentsipõhist, avatud ja läbipaistvat 
menetlust järgides. Kohaldatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava 
liidu raamprogrammi kohaseid Euroopa 
partnerluste valimise kriteeriume. EIT 
juhatus võib neid kriteeriume täpsustada, 
võttes vastu ja avaldades teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimise 
kriteeriumid, mille aluseks on orienteeritus 
tipptasemel saavutustele ja 
innovatsioonivõimele.

1. EIT valib partnerluse välja ning 
nimetab selle teadmis- ja 
innovatsioonikogukonnaks 
konkurentsipõhist, avatud ja läbipaistvat 
menetlust järgides, pidades kinni 
geograafilise tasakaalu põhimõttest. 
Kohaldatakse teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi 
kohaseid Euroopa partnerluste valimise 
kriteeriume. EIT juhatus võib neid 
kriteeriume täpsustada, võttes vastu ja 
avaldades teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimise 
kriteeriumid, mille aluseks on orienteeritus 
tipptasemel saavutustele ja 
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innovatsioonivõimele.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
käivitamine kultuuri- ja loomesektori 

valdkonnas
1. Ajavahemikul 2021–2027 
käivitatakse kultuuri- ja loomesektori 
valdkonnas uus teadmis- ja 
innovaatikakogukond, et vallandada 
kultuuripõhise loovuse potentsiaal ning 
aidata tugevdada Euroopa 
konkurentsivõimet ja arukat 
majanduskasvu ning leida lahendus 
ühiskondlikele probleemidele.
2. Kultuuri- ja loomesektori teadmis- 
ja innovaatikakogukond:
a) edendab innovatsiooni tehnilist 
aspekti, ühendades ettevõtlust ja 
teadusuuringuid eri sektorites ja 
teadusharudes kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja liidu tasandil;
b) koolitab välja järgmise põlvkonna 
kultuuri- ja loomesektori novaatoreid, 
varustades nad ettevõtlusalaste tehniliste 
ja digioskustega, mida on vaja edukaks 
tegutsemiseks kiiresti muutuvas 
keskkonnas;
c) aitab välja töötada sobivad 
raamtingimused, et ideedest saaks 
tehnoloogiaarendus ja sotsiaalne 
innovatsioon, millega paraneb 
elukvaliteet ja kaasneb kasu ELi 
kodanikele;
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d) loob keskkonna, et tagada kunsti-, 
kultuuri- ja loomepädevuste ja -uuringute 
sertifitseerimise raamistiku 
väljatöötamine ning ametinimetuste ja 
muude oskuste samaaegne tunnustamine 
liikmesriikide vahel, edendades liikuvust, 
nähtavust ja juurdepääsu võimalustele, 
diskrimineerimata liidu kodanikke, kes 
kasutavad oma õigust vabalt liikuda;
e) edendab kultuuri- ja loomesektoris 
uute ettevõtete loomist ja arendamist, 
tagades investeeringud, vajalikud 
ressursid ja ettevõtlussektori pikaajalise 
pühendumuse, mis täiendab muid 
vahendeid;
f) loob koostoime olemasolevate 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning muude Euroopa partnerluste, 
programmide ja algatustega, et edendada 
innovatsiooni lisaks kultuuri- ja 
loomesektorile ka muudes 
majandussektorites; ja
g) tugevdab liidu positsiooni 
ülemaailmse osalejana kultuuri- ja 
loomesektoris, kasutades ära liidu 
kodanike loovust ja kultuurilist 
mitmekesisust ning toetades Euroopa 
kultuuri ja innovatsiooni nähtavust ja 
edendamist kogu maailmas.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab muu hulgas teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetavas liidu 
raamprogrammis ja strateegilises 
innovatsioonikavas sätestatud näitajate 
alusel ning tihedas koostöös komisjoniga 

EIT korraldab muu hulgas teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetavas liidu 
raamprogrammis ja strateegilises 
innovatsioonikavas sätestatud näitajate 
alusel ning tihedas koostöös komisjoniga 



PE644.884v02-00 24/34 AD\1206270ET.docx

ET

iga teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundi, tulemuste ja mõju pideva seire ja 
nende korrapärased välishindamised. 
Sellise seire ja selliste hindamiste 
tulemused tehakse teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
avalikustatakse.

iga teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundi, tulemuslikkuse, tulemuste ja 
mõju pideva seire ja nende korrapärased 
välishindamised. Sellise seire ja selliste 
hindamiste tulemused tehakse teatavaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
avalikustatakse.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tagavad oma 
tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. 
Eelkõige loovad EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad kättesaadava 
tasuta veebisaidi, kus esitatakse 
teavet nende tegevuse kohta.

1. EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tagavad oma 
tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. 
Eelkõige loovad EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad kättesaadava 
tasuta veebisaidi, kus esitatakse põhjalikku 
ja ajakohast teavet nende tegevuse kohta.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) asjakohased näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse seiramiseks, kasutades mõjule 
suunatud lähenemisviisi;

c) asjakohased näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse seiramiseks ja hindamiseks, 
kasutades mõjule suunatud lähenemisviisi;
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Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tulemuste kõrge kvaliteedi, 
teadusliku tipptaseme ja vahendite 
tõhusaima kasutamise saavutamiseks tagab 
EIT, et tema tegevus, kaasa arvatud 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu 
hallatav tegevus, on pideva ja 
süstemaatilise seire ja perioodilise 
sõltumatu hindamise all kooskõlas tema 
finantseeskirjadega . Hindamiste tulemused 
avalikustatakse.

1. Tulemuste kõrge kvaliteedi, 
teadusliku tipptaseme ja vahendite 
tõhusaima kasutamise saavutamiseks tagab 
EIT, et tema tegevus, kaasa arvatud 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu 
hallatav tegevus, on pideva ja 
süstemaatilise seire ja perioodilise 
sõltumatu hindamise all kooskõlas tema 
finantseeskirjadega. Hindamiste tulemused 
avalikustatakse muu hulgas käesoleva 
määruse artikli 16 lõikes 1 osutatud 
veebisaidil.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon näeb ette 
EIT hindamised läbipaistva protsessi alusel 
valitud sõltumatute ekspertide abil, 
kooskõlas EIT finantseeskirjadega . Nende 
hindamiste käigus uuritakse, kuidas EIT 
täidab oma ülesannet, käsitletakse EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kogu 
tegevust ning hinnatakse EIT Euroopa 
lisaväärtust ja tegevuse mõju, 
tulemuslikkust , jätkusuutlikkust, tõhusust 
ning asjakohasust ja tegevuse sidusust 

2. Komisjon näeb ette 
EIT hindamised läbipaistva protsessi alusel 
saavutuste põhjal valitud asjakohaste 
kvalifikatsioonidega sõltumatute 
ekspertide abil, kooskõlas EIT 
finantseeskirjadega. Nende hindamiste 
käigus uuritakse, kuidas EIT täidab oma 
ülesannet, käsitletakse EIT ja teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogu tegevust 
ning hinnatakse EIT Euroopa lisaväärtust 
ja tegevuse mõju, tulemuslikkust, 
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ja/või vastastikust täiendavust asjakohaste 
riiklike ja liidu poliitikameetmetega. 
Hindamiste käigus võetakse arvesse 
sidusrühmade seisukohti nii Euroopa kui 
ka riiklikul tasandil ning nende tulemusi 
kasutatakse komisjoni 
programmihindamistel, mis on ette nähtud 
teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava 
liidu raamprogrammiga .

jätkusuutlikkust, tõhusust ning 
asjakohasust ja tegevuse sidusust ja/või 
vastastikust täiendavust asjakohaste riiklike 
ja liidu poliitikameetmetega. Hindamiste 
käigus võetakse arvesse sidusrühmade 
seisukohti nii Euroopa kui ka riiklikul 
tasandil ning nende tulemusi kasutatakse 
komisjoni programmihindamistel, mis on 
ette nähtud teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetava liidu 
raamprogrammiga.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib läbipaistva protsessi 
alusel valitud sõltumatute ekspertide abiga 
teha strateegilise tähtsusega teemade või 
küsimuste kohta täiendavaid hindamisi, 
uurida EIT edusamme seatud eesmärkide 
saavutamisel, teha kindlaks tegevust 
soodustavad tegurid ja selgitada välja 
parimad tavad. Nende täiendavate 
hindamiste tegemisel võtab komisjon 
täielikult arvesse haldusmõju EIT-le ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele.

3. Komisjon võib läbipaistva protsessi 
alusel saavutuste põhjal valitud 
asjakohaste kvalifikatsioonidega 
sõltumatute ekspertide abiga teha 
strateegilise tähtsusega teemade või 
küsimuste kohta täiendavaid hindamisi, 
uurida EIT edusamme seatud eesmärkide 
saavutamisel, teha kindlaks tegevust 
soodustavad tegurid ja selgitada välja 
parimad tavad. Nende täiendavate 
hindamiste tegemisel võtab komisjon 
täielikult arvesse haldusmõju EIT-le ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele.

Selgitus

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027 antakse liidu toetust 
programmi „Euroopa horisont“ 
üldeelarvest 4 % ulatuses.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toetust võib anda rahalise toetusena 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
toetavast liidu raamprogrammist ning 
muudest liidu programmidest, ilma et see 
piiraks vastava mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel otsustatud 
summade kasutamist.

EIT võib saada täiendavaid rahalisi 
vahendeid muudest liidu programmidest.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võtab asjakohaseid meetmeid, 
sealhulgas vähendab või muudab EIT 
rahalist toetust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele või võtab selle 
tagasi või lõpetab nendega sõlmitud 
partnerluse raamlepingud;

j) võtab asjakohaseid meetmeid, 
sealhulgas vähendab või muudab pärast 
piisava põhjenduse esitamist EIT rahalist 
toetust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele või võtab selle 
tagasi või lõpetab nendega sõlmitud 
partnerluse raamlepingud;
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Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIT personal koosneb EIT enda 
poolt tööle võetud töötajatest. EIT töötajate 
suhtes kohaldatakse ametnike 
personalieeskirju , muude teenistujate 
teenistustingimusi ning kokkuleppel liidu 
institutsioonidega nende jõustamiseks 
vastu võetud eeskirju.

1. EIT personal koosneb EIT enda 
poolt tööle võetud töötajatest. EIT töötajate 
suhtes kohaldatakse ametnike 
personalieeskirju, muude teenistujate 
teenistustingimusi ning kokkuleppel liidu 
institutsioonidega nende jõustamiseks 
vastu võetud eeskirju. 
Üleminekumeetmena kohaldatakse seda 
sätet EIT töötajate suhtes, kelle lepingud 
lõpevad 2020. aastal.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IA LISA
KOOSTOIME MUUDE LIIDU 
PROGRAMMIDEGA
tänu oma tegevuse ulatuslikkusele ja 
selgele rollile loob EIT koostoimet ja 
vastastikust täiendavust muude ELi 
programmide ja vahenditega, sealhulgas 
tugevdades teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamist nende 
tegevuse kavandamisel ja elluviimisel.
1. Koostoime programmiga 
„Euroopa horisont“ EIT loob tugeva 
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koostoime kogu programmiga „Euroopa 
horisont“. Eelkõige on avatud 
innovatsiooni samba mõju seisukohast 
tähtis koostoime Euroopa 
Innovatsiooninõukoguga ja toetus 
ökosüsteemidele. [Üleilmsete probleemide 
ja tööstuse konkurentsivõime] samba 
raames saab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu teha 
koostööd Euroopa partnerlustega, aidata 
kaasa missioonidele, toetada nõudlusega 
seotud meetmeid ja pakkuda 
kasutusteenuseid, et edendada tehnosiiret 
ja kiirendada temaatiliste klastrite või 
muude Euroopa partnerluste tulemuste 
kommertsialiseerimist. EIT suurendab 
jõupingutusi, et kasutada ELi ja üleilmsel 
tasandil tegutsevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning eri 
osalejate ja algatuste koostoimet ja 
vastastikust täiendavust ning laiendada 
oma koostööd tegevate organisatsioonide 
võrku nii strateegilisel kui ka 
tegevustasandil, vältides samas 
dubleerimist, tehes seda järgmiselt:
– tihe koostöö Euroopa 
Innovatsiooninõukogu ja InvestEUga 
innovatsiooniprojektidele nii käivitus- kui 
ka kasvufaasis eelkõige teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu antava 
toe (s.t rahastamise ja teenuste) 
suunamisel;
– EIT tegevuse kavandamine ja 
rakendamine eesmärgiga saavutada 
maksimaalne koostoime ja vastastikune 
täiendavus programmi „Euroopa 
horisont“ muude osadega;
– liikmesriikide kaasamine nii riiklikul 
kui ka piirkondlikul tasandil, käivitades 
struktureeritud dialoogi ja kooskõlastades 
jõupingutusi koostoime võimaldamiseks 
riiklike ja piirkondlike algatustega, kaasa 
arvatud aruka spetsialiseerumise 
strateegiad, kaaludes ka „Euroopa 
innovatsiooni ökosüsteemide“ 
rakendamist, et teha kindlaks parimad 
tavad ja kogemused ning neid jagada ja 



PE644.884v02-00 30/34 AD\1206270ET.docx

ET

levitada;
– uuenduslike tavade ja kogemuste 
jagamine ja levitamine kogu liidus ja 
mujal, et toetada liidu 
innovatsioonipoliitikat kooskõlas 
programmi „Euroopa horisont“ teiste 
osadega;
– innovatsioonipoliitika aruteludel sisendi 
andmine ning ELi poliitiliste prioriteetide 
kavandamisele ja rakendamisele 
kaasaaitamine, tehes pidevalt koostööd 
kõigi Euroopa Komisjoni talitustega, 
muude ELi programmide ja nende 
sidusrühmadega ning jätkates poliitika 
rakendusalgatuste võimaluste uurimist;
– koostoime kasutamine muude liidu 
programmidega, sealhulgas nendega, 
millega toetatakse inimkapitali 
arendamist ja innovatsiooni (nt Euroopa 
teadus- ja tehnoloogiakoostöö (COST), 
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF), programm 
„Erasmus+“, programm „Loov 
Euroopa“, programm COSME Plus / 
ühtse turu programm, programm 
„InvestEU“);
– strateegiliste liitude loomine oluliste 
innovatsioonis osalejatega ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamine, et 
arendada koostööd ja sidemeid teadmiste 
kolmnurga peamiste partneritega 
kolmandates riikides, eesmärgiga avada 
uusi turge või võimalusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetatud 
lahendustele ning meelitada väljaspoolt 
liitu ligi rahastajaid ja andekaid inimesi. 
Kolmandate riikide osalemist edendatakse 
vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
põhimõtete alusel.
Kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukond loob tugeva 
koostoime programmi „Euroopa 
horisont“ asjakohaste 
poliitikaalgatustega, eelkõige selle 
II samba teemavaldkonnaga [Kaasav ja 
turvaline ühiskond] ning selle 
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kultuuripärandi ja demokraatia 
sekkumisvaldkonnaga. Kultuuri- ja 
loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukond püüab tõhusalt 
täiendada ka programmi „Euroopa 
horisont“ muid osi ja olemasoleva 
teadmis- ja innovaatikakogukonna EIT 
Digitali sekkumist.
2. Koostoime programmiga 
„Erasmus+“: Erasmus+ ja EIT loovad 
oma kogukondade vahel koostoime. 
Koostöö eesmärk on tagada, et Erasmus+ 
õppurid, kes osalevad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite 
haridus- ja koolitusasutuste tegevuses, 
saaksid võimaluse osaleda teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suvekoolides või 
muus asjakohases koolitustegevuses (nt 
ettevõtluse ja innovatsiooni juhtimise 
teemal) ning luua kontakte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vilistlaste 
võrgustikuga. Võimaluse korral tagatakse 
koostoime Euroopa ülikoolide algatusega, 
mis aitab laiendada EIT haridus- ja 
koolitustegevust, et saavutada süsteemne 
mõju.
3. Koostoime programmiga „Digitaalne 
Euroopa“ Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskused teevad koostööd 
Euroopa digitaalse innovatsiooni 
keskustega, et toetada tööstus- ja avaliku 
sektori organisatsioonide digitaliseerimist. 
Kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukond võib anda ka 
väärtuslikku horisontaalset sisendit 
kõikvõimaliku tegevuse puhul 
teemavaldkonnas [Digivaldkond ja 
tööstus], eelkõige tootmistehnoloogia 
jaoks, kus vajadus uusi tooteid välja 
töötada sõltub suuresti kultuuri- ja 
loomesektorist.
4. Koostoime ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega (eelkõige ERF-i ja ESIF+-iga): 
EIT teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
edendavad oma ühispaiknemiskeskuste 
kaudu piirkondlikku ja 
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piirkondadevahelist koostööd teadmiste 
kolmnurga osaliste (haridus, teadus, 
ettevõtlus) ja korraldusasutuste vahel 
koostoimes Euroopa Komisjoni tööga 
piirkondadevahelise koostöö ja 
investeeringutega seotud aruka 
spetsialiseerumise prioriteetide 
valdkonnas.
5. Koostoime programmiga 
„InvestEU“: EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad püüavad teha 
koostööd InvestEU nõustamiskeskusega, 
et pakkuda tehnilist tuge ja abi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetatavate 
projektide elluviijatele projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Võttes arvesse kultuuri- ja 
loomesektori piiratud juurdepääsu 
rahastusele, taotletakse koostoimet 
kultuuri- ja loomesektori 
tagatisvahendiga ehk 
rahastamismehhanismiga, mis aitab 
edendada kultuuri- ja loometegevuse 
projekte, tagades finantsvahendajatele 
kindluse.
6. Koostoime programmiga „Loov 
Euroopa“ Programm „Loov Euroopa“ on 
eriti asjakohane kultuuri- ja loomesektori 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevuse puhul, sest see valib 
tegevussuunad ja erikonkursid, mis 
kajastavad mõningaid sektori ees seisvaid 
probleeme. Seetõttu luuakse kultuuri- ja 
loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukonna ning programmi 
„Loov Euroopa“ vahel tugev koostoime ja 
vastastikune täiendavus.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.
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