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LÜHISELGITUS

Raportöör nõuab, et EITd reguleerivates õigusaktides määratletaks innovatsiooni kõrge tase 
uues strateegilises innovatsioonikavas aastateks 2021–2027.

Kuigi ettevõtlus- ja ärialane haridus on kriitilise tähtsusega, on EIT ka tehnoloogiainstituut. 
Teaduslikud ja tehnilised leiutised rajavad aluse ka parimale ja kestvale innovatsioonile. 
Seepärast peaksid kõik instituudiga seotud teadmis- ja innovaatikakogukonnad (KIC) ning 
kõrgkoolid keskenduma tehnilisele haridusele.

1. Strateegilises innovatsioonikavas esitatakse EIT strateegia, eesmärgid ja prioriteedid 
ajavahemikuks 2021–2027 ning määratakse kindlaks selle perioodi põhimeetmed, 
sihttulemused ja vajalikud vahendid. 

2. Strateegiline innovatsioonikava tagab EIT kooskõla programmiga „Euroopa horisont“.

3. Kava tagab koostöö muude asjaomaste liidu programmide, prioriteetide ja kohustustega 
ning neid täiendavad meetmed.

4. Strateegilise innovatsioonikavaga võetakse samuti kasutusele piirkondlik 
innovatsioonikava, mis aitab kaasa suuremale geograafilisele tasakaalule.

Raportöör peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut ja EIT rolli ELi konkurentsivõime 
edendamisel innovatsiooni ökosüsteemi toetamise kaudu, kuivõrd instituut on edukalt kaasa 
aidanud teadmiste kolmnurga kasvule. 

EIT on üks peamisi eesmärgipärase innovatsiooni liikumapanevaid jõude, mis suudab 
lahendada ühiskonna ees seisvaid probleeme sellistes valdkondades nagu säästev 
innovatsioon; innovatsiooni- ja ärioskused seoses elukestva õppega; kõrged tehnilise ja 
ettevõtlusalase kõrghariduse standardid; uued turule orienteeritud lahendused üleilmsetele 
probleemidele; koostoime ja lisaväärtus kogu programmi „Euroopa horisont“ ulatuses.

Raportöör märgib ära mõningad märkimisväärsed edusammud, eelkõige seoses järgmisega: 

– KIC InnoEnergy – Energia salvestamine – Kumerast grafeenist ultrakondensaatorid 
autotööstusele ja lennundussektorile, mis laevad täis vähem kui kahe sekundiga ja mille 
kasutusiga on rohkem kui miljon kasutust;

– KIC ClimateChange – Energiakasutus – Automaatne kliimakontrolliseade – Google Nesti 
peamine konkurent Euroopas;

– KIC Health – mobiilsed seadmed, mis võimaldavad prognoosida pikaajalisi haigusi, nagu 
Alzheimer ja kodade virvendus.

Raportöör tunnustab olemasolevate teadmis- ja innovaatikakogukondade edusamme ning 
nõuab, et EIT jätkaks nende kasvu ja mõju edendamist ning toetaks partnerluse raamlepingute 
lõppedes nende muutumist rahaliselt jätkusuutlikuks.
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Raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle käivitada 2021. aastal kultuuri- ja 
loomemajanduse valdkonnas uus teadmis- ja innovaatikakogukond, et vallandada 
kultuuripõhise loovuse, eriti digitaalse ja tehnoloogilise arengu potentsiaal ning aidata 
tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja arukat majanduskasvu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
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 ettevõtlikumaks muutmist; ning
c) tuua turule uusi üleilmsete 
ühiskonnaprobleemide lahendusi.
EIT arendab koostoimet muude liidu 
programmidega ja loob programmi 
„Euroopa horisont“ raames lisaväärtust. 
Rakendamine toimub teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamise ja 
EIT koordineeritud tegevuse kaudu.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1b
Erieesmärgid

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1c
Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 

käivitamine kultuuri- ja loomemajanduse 
valdkonnas

1. Ajavahemikul 2021–2027 
käivitatakse kultuuri- ja loomemajanduse 
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 loomemajanduse 
teadmis- ja innovaatikakogukond
a) edendab innovatsiooni tehnilist 
aspekti, ühendades ettevõtlust ja 
teadusuuringuid eri sektorites ja 
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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;
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 
loomemajandusele ka muudes 
majandussektorites; ning
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.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT asutati 2008. aastal, et aidata 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
innovatsioonisuutlikkuse suurendamisega 
kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele. EIT 
hakkas propageerima hariduse, ettevõtluse 
ja teadusuuringute lõimimist (teadmiste 
kolmnurk), pannes samas suurt rõhku 
ettevõtlusvõimekusele ja 
innovatsioonioskustele. EIT 
vahehindamisel 2018. aastal leidis 
kinnitust, et EIT üldised aluspõhimõtted 
kehtivad endiselt ja innovatsioonipõhine 
teadmiste kolmnurga lõimimine on 
jätkuvalt asjakohane.

EIT asutati 2008. aastal, et aidata 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
innovatsioonisuutlikkuse suurendamisega 
kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele. EIT 
hakkas propageerima hariduse, ettevõtluse 
ja teadusuuringute lõimimist (teadmiste 
kolmnurk), pannes samas suurt rõhku 
ettevõtlusvõimekusele ja 
innovatsioonioskustele. EIT 
vahehindamisel 2018. aastal leidis 
kinnitust, et EIT üldised aluspõhimõtted 
kehtivad endiselt ja innovatsioonipõhine 
teadmiste kolmnurga lõimimine on 
jätkuvalt asjakohane. EIT lisaväärtus 
seisneb ainulaadses innovatsioonimudelis, 
mida tuleks selle strateegilise 
innovatsioonikavaga säilitada ja 
edendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kümme aastat pärast EIT asutamist on 
innovatsiooni tempo tublisti kiirenenud. 
Innovatsioon kujundab ümber 
majandussektoreid, toob kaasa 
murrangulised muutused olemasolevates 
ettevõtetes ja loob enneolematuid 
võimalusi. Ajal, mil üleilmne 
majanduskorraldus muutub ja 
rahvusvaheline konkurents kasvab, 
suureneb ELi sõltuvus talentidest ja oma 
suutlikkusest teha uuendusi. 
Valdkonnaülene ning haridus-, ettevõtlus- 
ja teadusringkondade vaheline ühine 
kavandamine, töö ja loomine ei ole kunagi 
olnud nii tähtis kui praegu, et aidata 
lahendada üleilmseid probleeme, mis on 

Kümme aastat pärast EIT asutamist on 
innovatsiooni tempo tublisti kiirenenud. 
Innovatsioon kujundab ümber 
majandussektoreid, toob kaasa 
murrangulised muutused olemasolevates 
ettevõtetes ja loob enneolematuid 
võimalusi. Ajal, mil üleilmne 
majanduskorraldus muutub ja 
rahvusvaheline konkurents kasvab, 
suureneb ELi sõltuvus talentidest ja oma 
suutlikkusest teha uuendusi. 
Valdkonnaülene ning haridus-, teadus- ja 
ettevõtlusringkondade, avaliku ja 
kolmanda sektori organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna vaheline ühine 
kavandamine, töö ja loomine ei ole kunagi 
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seotud kliimamuutustega, loodusvarade 
pillava kasutamisega, digiüleminekuga, 
demograafiliste muutustega või tervishoiu 
ja toidu tulevikuga.

olnud nii tähtis kui praegu, et aidata 
lahendada üleilmseid probleeme, mis on 
seotud kliimamuutustega, loodusvarade 
pillava kasutamisega, digiüleminekuga, 
kultuuriliste ja demograafiliste muutustega 
või tervishoiu ja toidu tulevikuga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Programmi „Euroopa horisont“ käsitleva 
ettepanekuga], millega luuakse aastateks 
2021–2027 uus teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetav raamprogramm, 
võttis Euroopa Komisjon kindla kohustuse 
suurendada veelgi Euroopa 
innovatsioonipotentsiaali, et Euroopa oleks 
suuteline reageerima tulevastele 
probleemidele. EIT selge roll innovatsiooni 
edendamisel ettevõtjate, haridusasutuste, 
teadlaste, ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonna kokkutoomise kaudu 
suureneb tänu EIT paigutamisele 
[programmi „Euroopa horisont“ käsitleva 
ettepaneku] [innovatiivse Euroopa 
sambasse]. Kõnealune ettepanek kajastab 
ELi üha kõrgelennulisemaid eesmärke 
innovatsiooni valdkonnas ja vajadust need 
eesmärgid saavutada.

Programmiga „Euroopa horisont“ võttis 
Euroopa Komisjon kindla kohustuse 
suurendada veelgi Euroopa 
innovatsioonipotentsiaali, et Euroopa oleks 
suuteline reageerima tulevastele 
probleemidele. EIT selge roll innovatsiooni 
edendamisel ettevõtjate, haridusasutuste, 
teadlaste, ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonna kokkutoomise kaudu 
suureneb tänu EIT paigutamisele 
programmi „Euroopa horisont“ 
[innovatiivse Euroopa sambasse]. 
Programm „Euroopa horisont“ kajastab 
ELi üha kõrgelennulisemaid eesmärke 
teaduse ja tehnika valdkonnas. EIT peaks 
pakkuma vajalikku tipptaset haridusega 
seotud ettevõtluses ja tehnilises 
innovatsioonis.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga teadmis- ja innovaatikakogukond 
hõlmab viit kuni kümmet 
ühispaiknemiskeskust,2 mis peaksid 
tegutsema teadmiste kolmnurga praktilisel 
lõimimisel geograafiliste keskustena. 
Nende ülesehitamisel ja tegevuse 

Kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
koonduvad ühispaiknemiskeskuste2 
ümber, mis peaksid tegutsema teadmiste 
kolmnurga praktilisel lõimimisel 
geograafiliste keskustena. Nende 
ülesehitamisel ja tegevuse korraldamisel on 
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korraldamisel on arvesse võetud asjaomast 
riiklikku ja piirkondlikku 
innovatsioonikonteksti ning tuginetud 
üleeuroopalisele teadmis- ja 
innovaatikakogukondade põhipartnerite 
laborite, büroode või linnakute 
võrgustikule.

arvesse võetud asjaomast riiklikku ja 
piirkondlikku innovatsioonikonteksti ning 
tuginetud üleeuroopalisele teadmis- ja 
innovaatikakogukondade põhipartnerite 
laborite, büroode või linnakute 
võrgustikule.

__________________ __________________
2 Ühispaiknemiskeskus on geograafiline 
piirkond, kus asuvad ja saavad hõlpsasti 
koostööd teha peamised teadmis- ja 
innovaatikakogukondade teadmiste 
kolmnurga partnerid, ehk kõnealuste 
kogukondade tegevuse keskpunkt 
kõnealuses piirkonnas.

2 Ühispaiknemiskeskus on geograafiline 
piirkond, kus asuvad ja saavad hõlpsasti 
koostööd teha peamised teadmis- ja 
innovaatikakogukondade teadmiste 
kolmnurga partnerid, ehk kõnealuste 
kogukondade tegevuse keskpunkt 
kõnealuses piirkonnas.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— haridus- ja koolitustegevuse kaudu, 
milles pööratakse suurt tähelepanu 
ettevõtlusele, et koolitada välja järgmine 
põlvkond talente, sealhulgas EIT märgise3 
saanud programmide kavandamisele ja 
rakendamisele, eelkõige magistri- ja 
doktoriõppe tasandil;

— haridus- ja koolitustegevuse kaudu, 
milles pööratakse suurt tähelepanu 
ettevõtlusele, et koolitada välja järgmine 
põlvkond talente, sealhulgas EIT märgise3 
saanud programmide kavandamisele ja 
rakendamisele, eelkõige magistri- ja 
doktoriõppe tasandil kõigil teadus-, 
tehnoloogia-, inseneri-/keskkonna-, 
kunsti- ja tootmisvaldkonna aladel;

__________________ __________________
3 EIT märgis on kvaliteedimärk, mille EIT 
annab teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridusprogrammile, mis vastab 
konkreetsetele kvaliteedikriteeriumidele, 
mis on seotud muu hulgas 
ettevõtlusharidusega ja töö käigus 
õppimisele keskenduva innovatiivse 
õppekavaga.

3 EIT märgis on kvaliteedimärk, mille EIT 
annab teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridusprogrammile, mis vastab 
konkreetsetele kvaliteedikriteeriumidele, 
mis on seotud muu hulgas 
ettevõtlusharidusega ja töö käigus 
õppimisele keskenduva innovatiivse 
õppekavaga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— innovatsiooni toetava tegevuse 
kaudu, et töötada seoses konkreetse 
ärivõimalusega välja innovaatilised tooted, 
protsessid ja teenused;

— innovatsiooni ja ettevõtlustegevuse 
kaudu, et töötada seoses konkreetse 
ärivõimalusega välja innovaatilised tooted, 
protsessid ja teenused ning anda 
ühiskondlikku lisaväärtust;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT lähenemisviis toetab nii järkjärgulist 
kui ka murrangulist innovatsiooni, et 
tulemuslikult tegeleda turutõrgetega ja 
aidata ümber kujundada tööstusharusid. 
See võimaldab töötada üleilmsete 
probleemide lahendamiseks välja 
pikaajalised äristrateegiad ning aitab luua 
raamtingimused, mis on olulised hästi 
toimiva innovatsiooni ökosüsteemi 
kasvamiseks ja innovatsiooni edenemiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esiteks, tänapäeva majandus sõltub üha 
enam inimeste ja organisatsioonide 
oskusest ja suutlikkusest muuta ideed 
toodeteks ja teenusteks. 
Innovatsioonioskused ja ettevõtluskultuur 
on tänapäeval otsustava tähtsusega, eriti 
tehnoloogia- ja teadusvaldkonnas, kuid üha 
enam ka muudes valdkondades. On 
hädavajalik veelgi suurendada Euroopa 
kõrgharidusasutuste 
innovatsioonisuutlikkust. EIT-l on 
ainulaadsed võimalused seda programmi 

Esiteks sõltuvad tänapäeva ühiskond ja 
majandus üha enam inimeste ja 
organisatsioonide oskusest ja suutlikkusest 
muuta ideed toodeteks, teenusteks ja 
protsessideks. Innovatsioonioskused ja 
ettevõtluskultuur on tänapäeval otsustava 
tähtsusega, eriti tehnoloogia- ja 
teadusvaldkonnas, kuid üha enam ka 
muudes valdkondades nagu kunst ja 
humanitaaria. On hädavajalik veelgi 
suurendada Euroopa kõrgharidusasutuste 
innovatsioonisuutlikkust. EIT-l on 
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„Euroopa horisont“ raames teha. ainulaadsed võimalused seda programmi 
„Euroopa horisont“ raames teha.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teiseks, oluline innovatsiooni soodustav 
tegur on füüsiline lähedus. Algatused, mille 
eesmärk on arendada 
innovatsioonivõrgustikke ning pakkuda 
teenuseid, millega toetatakse teadmiste 
loomist, jagamist ja ülekandmist, mängivad 
ettevõtjate, akadeemiliste ringkondade, 
teadusasutuste, valitsuste ja üksikisikute 
vahelise suhtluse edendamisel olulist rolli. 
Teadustegevuse ja innovatsiooni 
tulemuslikkus on ELis endiselt väga 
erinev, nagu on näha iga-aastasest Euroopa 
innovatsioonitegevuse tulemustabelist. On 
väga tähtis, et innovatsioon oleks kaasav ja 
saaks alguse kohalikult tasandilt. EIT 
tegevusega saab tänu selles rakendatavale 
kohapõhisele lähenemisviisile hästi kaasa 
aidata kohalike innovatsiooni 
ökosüsteemide tugevdamisele.

Teiseks, oluline innovatsiooni ja 
kestlikkust soodustav tegur on füüsiline 
lähedus. Algatused, mille eesmärk on 
arendada innovatsioonivõrgustikke ning 
pakkuda teenuseid, millega toetatakse 
teadmiste loomist, jagamist ja ülekandmist, 
mängivad kõigis valdkondades ettevõtjate, 
akadeemiliste ringkondade, teadusasutuste, 
valitsuste ja üksikisikute vahelise suhtluse 
edendamisel olulist rolli. Teadustegevuse 
ja innovatsiooni tulemuslikkus on ELis 
endiselt väga erinev, nagu on näha iga-
aastasest Euroopa innovatsioonitegevuse 
tulemustabelist. On väga tähtis, et 
innovatsioon oleks kaasav ja saaks alguse 
kohalikult ning piirkondlikult tasandilt. 
EIT tegevusega saab tänu selles 
rakendatavale kohapõhisele 
lähenemisviisile hästi kaasa aidata kohalike 
ja piirkondlike innovatsiooni 
ökosüsteemide tugevdamisele ning 
pakkuda uusi kestliku majanduse 
mudeleid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT kui programmi „Euroopa horisont“ 
lahutamatu osa aitab saavutada selle 
programmi üldeesmärke ja -prioriteete. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on osa 

Tipptaseme saavutamine on EIT tegevuse 
peamine ajend. EIT püüab laiendada 
olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eesmärke ning 
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institutsionaliseeritud Euroopa 
partnerlustest, mis tähendab, et neis 
järgitakse teatud põhimõtteid ja elutsükli 
kriteeriumeid, et tagada sidusam, avatum ja 
mõjust lähtuvam lähenemisviis. Seepärast 
kajastavad EIT üldeesmärgid EIT üldist 
rolli programmis „Euroopa horisont“ ja 
tema kohta [innovatiivse Euroopa sambas].

edendada uutes 
innovaatikakogukondades 
teadusuuringute ja innovatsiooni väga 
kõrget kvaliteeti. Geograafiline levik, 
innovatsiooni lünkade kõrvaldamine 
liikmesriikides ja assotsieerunud riikides 
ning kvaliteetsete kõrgharidusvõimaluste 
laiendamine piirkondlikus 
innovatsioonikavas nimetatud riikidesse 
on EIT strateegilise tegevuskava 2021–
2027 oluline osa. EIT kui programmi 
„Euroopa horisont“ lahutamatu osa aitab 
tugevdada liidu innovatsioonisuutlikkust 
ning saavutada selle üldeesmärke ja -
prioriteete. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on osa 
institutsionaliseeritud Euroopa 
partnerlustest, mis tähendab, et neis 
järgitakse teatud põhimõtteid ja elutsükli 
kriteeriumeid, mis on ette nähtud 
programmis „Euroopa Horisont“, et 
tagada sidusam, läbipaistvam, avatum ja 
mõjust lähtuvam lähenemisviis. EIT 
üldeesmärgid kajastavad EIT üldist rolli 
programmis „Euroopa horisont“ ja tema 
kohta [innovatiivse Euroopa sambas].

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT üldised sekkumisvaldkonnad on 
kindlaks määratud [programmi „Euroopa 
horisont“ käsitlevas ettepanekus]. EIT 
jätkab oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamist, et 
tugevdada innovatsiooni ökosüsteeme, mis 
aitavad lahendada üleilmseid probleeme. 
Selleks edendab EIT hariduse, teaduse ja 
ettevõtluse lõimimist, luues sellega 
innovatsiooni jaoks soodsa keskkonna, 
toetab uut ettevõtjate põlvkonda ning 
soodustab innovatiivsete ettevõtete 
loomist, taotledes tihedat koostoimet ja 
vastastikust täiendavust Euroopa 

EIT üldised sekkumisvaldkonnad on 
kindlaks määratud programmis „Euroopa 
horisont“. EIT jätkab oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamist, et 
tugevdada liidu innovaatikakogukondade 
kvaliteeti, mis aitavad lahendada 
üleilmseid probleeme. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise tehnilise hariduse, teaduse 
ja ettevõtluse lõimimist, luues sellega 
innovatsiooni jaoks soodsa keskkonna, 
toetab uut ettevõtjate põlvkonda ning 
soodustab innovatiivsete ettevõtete 
loomist, taotledes tihedat koostoimet ja 
vastastikust täiendavust Euroopa 
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Innovatsiooninõukoguga (EIC). Seda tehes 
EIT eelkõige

Innovatsiooninõukoguga (EIC). Seda tehes 
EIT eelkõige

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) edendada kõrgetasemelist teadus- 
ja tehnikaharidust, mis on kõigis 
liikmesriikides sooliselt tasakaalustatud;

Muudatusettepanek 16Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) püüda saavutada kõigis 
liikmesriikides tehnilises ja 
ettevõtlusalases hariduses sooline 
tasakaal;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tugevdab kestlikke innovatsiooni 
ökosüsteeme kõikjal Euroopas,

(1) tugevdab kestlikke innovatsiooni 
ökosüsteeme kõikjal liidus,

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) edendab parema hariduse kaudu 
innovatsiooni ja ettevõtlust ning

(2) edendab ettevõtlus- ja 
innovatsioonioskuste arendamist 
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elukestva õppe perspektiivis, sealhulgas 
suurendab liidu kõrgharidusasutuste 
suutlikkust kogu liidus, ning toetada 
nende ettevõtlikumaks muutmist, sh 
sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti uuritakse võimalusi saavutada 
koostoime programmi „Euroopa horisont“ 
tipp-pädevuste jagamise osa ja EIT 
toetatava teavitamistegevuse vahel. 
Eelkõige on tipp-pädevuste jagamisele 
keskenduva osa sihtriikidel kui EIT 
teavitamistegevuse sihtrühmal võimalik 
võimendada EIT eksperditeadmisi ja 
toetust järgmise etapi (st turulähedase) 
tegevuse arendamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmiste kolmnurga lõimimine, mille eest 
kannavad hoolt EIT ning ELi, 
liikmesriikide, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, on jätkuvalt väga 
oluline ülesanne, et tugevdada 
innovatsiooni ökosüsteeme ja muuta nad 
kestlikuks ning töötada välja uued 
lahendused üleilmsetele probleemidele. 
EIT jätkab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetamist (vt 
joonis 2) ning tugevdab veelgi oma edukat 
platvormi, mille kaudu neid kogukondi 
luuakse, laiendatakse ja juhitakse. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
jätkavad tegutsemist 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



AD\1206355ET.docx 15/37 PE644.924v02-00

ET

ühispaiknemiskeskuste vahendusel. Nad 
püüdlevad ka edaspidi rahalise 
jätkusuutlikkuse poole, et saavutada 
avaliku ja erasektori investeeringute 
võimendamisega pikas perspektiivis 
(hiljemalt 15 aasta pärast) sõltumatus EIT 
toetusest.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT suurendab veelgi oma piirkondlikku 
mõju, edendades avatust võimalikele 
partneritele ja sidusrühmadele ning 
sõnastades paremini teadmis- ja 
innovaatikakogukondade piirkondliku 
strateegia, sealhulgas seosed asjakohaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega.

Geograafilise tasakaalu parandamiseks 
suurendab EIT veelgi oma piirkondlikku 
mõju, edendades avatust võimalikele 
partneritele ja sidusrühmadele ning 
sõnastades paremini teadmis- ja 
innovaatikakogukondade piirkondliku 
strateegia, sealhulgas seosed asjakohaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT piirkondlikus innovatsioonikavas ette 
nähtud tegevuse elluviimiseks eraldatavad 
EIT eelarvevahendid moodustavad 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
antavast EIT kogutoetusest vähemalt 10 
%, millega suureneb piirkondliku 
innovatsioonikava rahastamiskõlblike 
riikide sihtpiirkondadest pärit teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite arv. 
Piirkondlikust innovatsioonikavast lähtuv 
toetus peaks soodustama soolist tasakaalu 
kõigis valdkondades.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT piirkondlikku innovatsioonikava, mida 
viivad EIT juhtimisel ellu teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, on seni järgitud 
vabatahtlikkuse alusel. Alates 2021. aastast 
saab EIT piirkondlikust 
innovatsioonikavast teadmis- ja 
innovaatikakogukondade mitmeaastase 
strateegia lahutamatu osa. EIT jätkab 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
suuniste andmist ja toetuse pakkumist EIT 
piirkondlikku innovatsioonikava 
mitmeaastaste strateegiate koostamisel ja 
elluviimisel. EIT piirkondliku 
innovatsioonikava kohane tegevus jätkub, 
toetades rohkem nende riikide ja 
piirkondade innovatsioonisuutlikkust, 
mille tulemused on innovatsiooni 
valdkonnas viletsamad. EIT piirkondlikus 
innovatsioonikavas ette nähtud tegevuse 
elluviimiseks eraldatavad EIT 
eelarvevahendid moodustavad teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele antavast EIT 
kogutoetusest vähemalt 10 %, millega 
suureneb sihtpiirkondadest pärit teadmis- 
ja innovaatikakogukondade partnerite 
arv. Piirkondliku innovatsioonikava kaudu 
toetatava tegevuse eesmärk on

EIT tagab, et EIT piirkondliku 
innovatsioonikava meetmeid kasutatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
lisaväärtust andvate võimalike uute 
partnerite ligimeelitamiseks ja lõimimise 
hõlbustamiseks, laiendades seeläbi EIT 
üleeuroopalist katvust ning lõimides 
partnerid täielikult teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
mitmeaastastesse strateegiatesse. EIT 
piirkondlikku innovatsioonikava, mida 
viivad EIT juhtimisel ellu teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, on seni järgitud 
vabatahtlikkuse alusel. Alates 2021. aastast 
saab EIT piirkondlikust 
innovatsioonikavast teadmis- ja 
innovaatikakogukondade mitmeaastase 
strateegia lahutamatu osa, mis laiendab 
EIT üleeuroopalist ulatust. EIT jätkab 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
suuniste andmist ja toetuse pakkumist EIT 
piirkondlikku innovatsioonikava 
mitmeaastaste strateegiate koostamisel ja 
elluviimisel. EIT piirkondliku 
innovatsioonikava kohane tegevus jätkub, 
toetades rohkem EL-13 riikide ja nende 
riikide innovatsioonisuutlikkust, mille 
tulemused on innovatsiooni valdkonnas 
keskmised ja tagasihoidlikud. Piirkondliku 
innovatsioonikava kaudu toetatava 
tegevuse eesmärk on

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— suurendada kohaliku ökosüsteemi 
innovatsioonisuutlikkust, kasutades 

— suurendada kohaliku ökosüsteemi 
innovatsioonisuutlikkust, kasutades 
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suutlikkuse suurendamise meetmeid ja 
suheldes tihedamalt kohalike 
innovatsioonis osalejatega (klastrid, 
võrgustikud, piirkondlikud ametiasutused, 
kõrgharidusasutused, teadusasutused, 
kutseharidus- ja -õppeasutused),

suutlikkuse suurendamise meetmeid ja 
suheldes tihedamalt kohalike 
innovatsioonis osalejatega (VKEd, klastrid, 
võrgustikud, piirkondlikud ametiasutused, 
kõrgharidusasutused, teadusasutused, 
kutseharidus- ja -õppeasutused),

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— toetada eesmärki meelitada 
teadmis- ja innovaatikakogukondadesse 
uusi partnereid, luues uusi 
ühispaiknemiskeskusi, et parandada 
geograafilist tasakaalu;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— siduda kohalikud innovatsiooni 
ökosüsteemid üleeuroopaliste 
innovatsiooni ökosüsteemidega, tehes 
koostööd EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ja nende 
ühispaiknemiskeskustega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade sügavam 
lõimimine kohalikesse innovatsiooni 
ökosüsteemidesse, peab iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond lisaks välja töötama 

Et tagada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade sügavam 
lõimimine kohalikesse innovatsiooni 
ökosüsteemidesse, peab iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond lisaks välja töötama 
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ja ellu viima strateegia, mille eesmärk on 
tugevdada sidemeid piirkondlike ja 
kohalike innovatsioonis osalejatega. EIT 
jälgib aktiivselt selle strateegia 
rakendamist. Kohapõhine lähenemine 
innovatsioonile tuleks lõimida teadmis- ja 
innovaatikakogukondade mitmeaastasesse 
strateegiasse ja äriplaani ning see 
lähenemisviis peaks tuginema teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskustele (ja piirkondlikule 
innovatsioonikavale), suurendades sellega 
ühispaiknemiskeskuste rolli väravana, 
mille kaudu pääseb ligi kõnealustele 
kogukondadele, ning tihendades suhtlust 
samas kohas paiknevate partneritega. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid tõendama seoseid kohalike aruka 
spetsialiseerumise strateegiatega ning 
asjakohaste temaatiliste platvormide ja 
piirkondadevaheliste algatuste raames ellu 
viidava tegevusega, sealhulgas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
korraldusasutustega. EIT jälgib ka seda, 
kuidas ühispaiknemiskeskused tegutsevad 
ja kuidas nad lõimuvad kohalikesse 
innovatsiooni ökosüsteemidesse.

ja ellu viima strateegia, mille eesmärk on 
tugevdada sidemeid piirkondlike ja 
kohalike innovatsioonis osalejatega, eriti 
EL-13 riikidest. EIT jälgib aktiivselt selle 
strateegia rakendamist. Kohapõhine 
lähenemine innovatsioonile tuleks lõimida 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
mitmeaastasesse strateegiasse ja äriplaani 
ning see lähenemisviis peaks tuginema 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskustele (ja piirkondlikule 
innovatsioonikavale), suurendades sellega 
ühispaiknemiskeskuste rolli väravana, 
mille kaudu pääseb ligi kõnealustele 
kogukondadele, ning tihendades suhtlust 
samas kohas paiknevate partneritega. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid tõendama seoseid kohalike aruka 
spetsialiseerumise strateegiatega ning 
asjakohaste temaatiliste platvormide ja 
piirkondadevaheliste algatuste raames ellu 
viidava tegevusega, sealhulgas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
korraldusasutustega. EIT jälgib ka seda, 
kuidas ühispaiknemiskeskused ja 
piirkondliku innovatsioonikava 
toetusesaajad tegutsevad ning kuidas nad 
lõimuvad kohalikesse innovatsiooni 
ökosüsteemidesse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuginedes EIT juhatuse ettepanekule ja 
selle ettepaneku analüüsile, luuakse 
esimene kultuuri- ja loomesektori teadmis- 
ja innovaatikakogukond eeldatavasti 
2022. aastal, mille jaoks avaldatakse 
konkursikutse 2021. aastal. Sellel 
prioriteetsel valdkonnal on suurim 
vastastikune täiendavus nende kaheksa 
teadmis- ja innovaatikakogukonnaga, mille 
EIT on juba loonud, ning programmi 
„Euroopa horisont“ raames loodavate 

Tuginedes EIT juhatuse ettepanekule ja 
selle ettepaneku analüüsile, luuakse 
esimene kultuuri- ja loomesektori teadmis- 
ja innovaatikakogukond eeldatavasti 
2022. aastal, mille jaoks avaldatakse selge 
ja avatud konkursikutse 2021. aastal. Sellel 
prioriteetsel valdkonnal on suurim 
vastastikune täiendavus nende kaheksa 
teadmis- ja innovaatikakogukonnaga, mille 
EIT on juba loonud, ning programmi 
„Euroopa horisont“ raames loodavate 
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muude Euroopa partnerluste võimalike 
prioriteetsete valdkondadega. Kultuuri- ja 
loomesektor on sektor, kus on olemas suur 
kasvupotentsiaal, palju rohujuuretasandi 
algatusi ja kodanike suur huvi. Sektor on 
tugevalt lõimitud kohalikesse ja 
piirkondlikesse ökosüsteemidesse. Samas 
on see sektor endiselt väga killustatud ning 
novaatoritel ja ettevõtete rajajatel 
puuduvad vajalikud ettevõtlus- ja 
innovatsioonioskused. Need kitsaskohad 
suudaks kõige paremini kaotada teadmis- 
ja innovaatikakogukond, tänu teadmiste 
kolmnurga lõimimise mudelile, 
pikaajalisele perspektiivile ja kohapõhisele 
lähenemisviisile. Käesoleva strateegilise 
innovatsioonikava lisa 1B sisaldab 
teabelehte, milles on antud kokkuvõtlik 
ülevaade kultuuri- ja loomesektoris 
esinevatest probleemidest ning tulevase 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
eeldatavast mõjust.

muude Euroopa partnerluste võimalike 
prioriteetsete valdkondadega. Kultuuri- ja 
loomesektor on sektor, kus on olemas suur 
kasvupotentsiaal, palju rohujuuretasandi 
algatusi ja kodanike suur huvi. Sektor on 
tugevalt lõimitud kohalikesse ja 
piirkondlikesse kogukondadesse. See on 
ka sektor, millel on EIT mudeli raames 
suur ärilise tehnilise innovatsiooni 
potentsiaal. Samas on see sektor endiselt 
väga killustatud ning novaatoritel ja 
ettevõtete rajajatel puuduvad vajalikud 
ettevõtlus- ja innovatsioonioskused. Need 
kitsaskohad suudaks kõige paremini 
kaotada teadmis- ja innovaatikakogukond, 
tänu teadmiste kolmnurga lõimimise 
mudelile, pikaajalisele perspektiivile ja 
kohapõhisele lähenemisviisile. Käesoleva 
strateegilise innovatsioonikava lisa 1B 
sisaldab teabelehte, milles on antud 
kokkuvõtlik ülevaade kultuuri- ja 
loomesektoris esinevatest probleemidest 
ning tulevase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna eeldatavast mõjust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. Kõrgharidusvaldkonna 
innovatsioonisuutlikkuse toetamine

3.2. Kõrgharidusvaldkonna 
innovatsiooni- ja ettevõtlussuutlikkuse 
toetamine

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT on aidanud teadmiste kolmnurga 
lõimimise mudeli kaudu vähendada püsivat 
lõhet kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahel. Eelkõige on EIT tänu 

EIT on aidanud teadmiste kolmnurga 
lõimimise mudeli kaudu vähendada püsivat 
lõhet kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahel. Eelkõige on EIT tänu 
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selgele keskendumisele 
ettevõtlusharidusele oluline vahend 
inimkapitali arendamisel. Paraku avaldub 
EIT mõju endiselt vaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondades.

selgele keskendumisele 
ettevõtlusharidusele oluline vahend 
inimkapitali arendamisel. Paraku avaldub 
EIT mõju endiselt vaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondades ning seda mõju 
tuleb laiendada väljapoole.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetada ja tugevdada kultuuri- ja 
kunstiharidust, edendades samal ajal 
kunstipädevuste ja -oskuste piiriülest 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsiooni laiemaks toetamiseks peavad 
Euroopa kõrgharidusasutused olema 
hariduse ja teaduse käsitluses ning 
ettevõtjate ja laiema kohaliku 
innovatsiooni ökosüsteemiga, sealhulgas 
kodanikuühiskonnaga koostöö tegemisel 
innovaatilised ja ettevõtlusmeelsed.

Innovatsiooni laiemaks toetamiseks peavad 
Euroopa kõrgharidusasutused olema 
hariduse ja teaduse käsitluses ning 
ettevõtjate ja laiemate kohalike 
innovaatikakogukondadega, sealhulgas 
kodanikuühiskonna ja muude 
sidusrühmadega koostöö tegemisel 
innovaatilised ja ettevõtlusmeelsed, 
pöörates erilist tähelepanu soolisele 
võrdõiguslikkusele ja puuetega inimeste 
kaasamisele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et arendada kõrgharidusasutused EIT võtab eeskätt sihikule 
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innovaatilisemateks ja 
ettevõtlusmeelsemateks 
organisatsioonideks, on vaja selget 
strateegiat ja metoodikaraamistikku ning 
tuleb eraldada vahendeid. EIT-l on tänu 
oma kogemustele ainulaadsed võimalused 
toetada programmi „Euroopa horisont“ 
raames kõrgharidusasutuste ettevõtlus- ja 
innovatsioonisuutlikkust.

kõrgharidusasutused riikides, kus 
innovatsioon on tagasihoidlik või 
mõõdukas, ning teistes viletsate 
tulemustega piirkondades, mis soovivad 
suurendada oma innovatsioonijalajälge ja 
tugevdada oma aruka spetsialiseerumise 
strateegiaid. EIT eraldab selle meetme 
tarvis vähemalt 25 % kõnealuse tegevuse 
jaoks ette nähtud kogueelarvest. Selleks et 
arendada kõrgharidusasutused 
innovaatilisemateks ja 
ettevõtlusmeelsemateks 
organisatsioonideks, on vaja selget ja 
ambitsioonikat strateegiat ja 
metoodikaraamistikku ning tuleb eraldada 
vahendeid. EIT-l on tänu oma kogemustele 
ainulaadsed võimalused toetada programmi 
„Euroopa horisont“ raames 
kõrgharidusasutuste ettevõtlus- ja 
innovatsioonisuutlikkust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT pakutavate võimaluste laiema 
levitamise ja parema mõistmise tagamiseks 
uurib EIT võimalust parandada suuniseid 
ja abi küsimustes, mis on seotud EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondades 
osalemisega kõikjal Euroopas, tuginedes 
Euroopas olemas olevatele teabevõrkudele.

Instituudi pakutavate võimaluste laiema 
levitamise ja parema mõistmise tagamiseks 
parandab EIT suuniseid ja abi uutele 
potentsiaalsetele partneritele küsimustes, 
mis on seotud EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondades osalemisega, 
tuginedes Euroopas olemas olevatele 
teabevõrkudele ja luues vajaduse korral 
uusi.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab vähemalt kaks korda aastas 
liikmesriikide esindajate rühma ja samuti 

EIT korraldab igal aastal liikmesriikide 
esindajate rühma ning komisjoni, Euroopa 
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komisjoni seonduvate talituste korralise 
koosoleku, et tagada asjakohane 
teabevahetus liikmesriikidega ja ELi 
tasandil, ning hoiab neid kursis EIT 
rahastatava tegevuse tulemuslikkusega ja 
selle raames saavutatuga. Liikmesriikide 
esindajate rühm tagab ka asjakohase 
toetuse, et siduda EIT toetatav tegevus 
riiklike programmide ja algatustega, 
sealhulgas kõnealuse tegevuse võimaliku 
riikliku kaasrahastamise.

Parlamendi ja ELi nõuandvate organite 
(nagu Regioonide Komitee, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee) esindajate 
kohtumisi, et tagada asjakohane 
teabevahetus liikmesriikidega ja ELi 
tasandil. Liikmesriikide esindajate rühm 
tagab ka asjakohase toetuse, et siduda EIT 
toetatav tegevus riiklike programmide ja 
algatustega, sealhulgas kõnealuse tegevuse 
võimaliku riikliku kaasrahastamise.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT jätkab EIT vilistlaste kogukonna6 
juhtimist ja sellele strateegiliste suuniste 
andmist (koostöös EIT vilistlaste 
nõukoguga), et suurendada võimalikult 
palju selle kogukonna ettevõtlusalast ja 
ühiskondlikku mõju ning kaasata selle 
liikmed pidevalt EIT toetatavasse 
tegevusse. Aastatel 2021–2027 kasvab see 
kogukond edasi ja sellesse lisanduvad 
vilistlased, kes on osalenud meetmetes, 
millega on toetatud kõrgharidusasutuste 
innovatsioonisuutlikkust.

EIT jätkab EIT vilistlaste kogukonna 
juhtimist ja sellele strateegiliste suuniste 
andmist (koostöös EIT vilistlaste 
nõukoguga), et suurendada võimalikult 
palju selle kogukonna ettevõtlusalast ja 
ühiskondlikku mõju ning kaasata selle 
liikmed pidevalt EIT toetatavasse 
tegevusse. EIT analüüsib ja jagab 
parimaid tavasid, et jätkata 
vilistlaskogukondade väljakujundamist. 
Vilistlased tuleks kaasata teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tarbeks 
rahaliste vahendite kogumisse ning 
eelkõige panna toetama kõrgkoolide 
innovatsioonisuutlikkust uute üliõpilaste ja 
teadlaste juhendamise kaudu.

__________________ __________________
6 EIT vilistlaste kogukond koondab 
ettevõtjaid ja muudatuste tegijaid, kes on 
osalenud mõnes teadmis- ja 
innovaatikakogukonna ellu viidud haridus- 
või ettevõtlusprogrammis. Kogukond 
hõlmab enam kui 5 000 liikmest koosnevat 
võrgustikku.

6 EIT vilistlaste kogukond koondab 
ettevõtjaid ja muudatuste tegijaid, kes on 
osalenud mõnes teadmis- ja 
innovaatikakogukonna ellu viidud haridus- 
või ettevõtlusprogrammis. Kogukond 
hõlmab enam kui 5 000 liikmest koosnevat 
võrgustikku.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukondade häid 
tavasid ja kogemusi ei ole seni piisavalt 
süstematiseeritud ega tõhusalt levitatud. 
Täites poliitikakujundajate ja kogu 
innovatsioonikogukonna 
teadmuspartnerina oma toetavat 
funktsiooni, arendab EIT edasi oma rolli 
innovatsiooniasutusena, mis suudab 
laiaulatuslikumalt avastada, analüüsida, 
süstematiseerida ja jagada EIT rahastatava 
tegevusega (haridus ja koolitus, 
innovatsiooni ja ettevõtluse toetamine) 
seotud innovaatilisi tavasid, kogemusi ja 
tulemusi ning tagada nende laiema 
rakendamise. Selles tegevuses tuginetakse 
seostele ja koostoimele muude [programmi 
„Euroopa horisont“ käsitleva ettepaneku] 
[innovatiivse Euroopa samba] algatustega.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade häid 
tavasid ja kogemusi ei ole seni piisavalt 
süstematiseeritud ega tõhusalt levitatud. 
Täites poliitikakujundajate ja kogu 
innovatsioonikogukonna 
teadmuspartnerina oma toetavat 
funktsiooni, arendab EIT edasi oma rolli 
innovatsiooniasutusena ja tippkeskusena, 
mis suudab laiaulatuslikumalt avastada, 
analüüsida, süstematiseerida ja jagada EIT 
rahastatava tegevusega (haridus ja koolitus, 
innovatsiooni ja ettevõtluse toetamine) 
seotud innovaatilisi tavasid, kogemusi ja 
tulemusi ning tagada nende laiema 
rakendamise. Selles tegevuses tuginetakse 
seostele ja koostoimele muude programmi 
„Euroopa horisont“ [innovatiivse Euroopa 
samba] algatustega. Euroopa Liidult ja 
Euroopa Parlamendilt jätkuva toetuse 
saamiseks peaks EIT korraldama 
parlamendiliikmetele regulaarselt 
teabekoosolekuid. Neil teabekoosolekutel 
peaksid osalema teadlased ja äripartnerid 
ning juhid ja tegevjuhid ja need peaksid 
pakkuma võimalusi kontrollimiseks ja 
mõttevahetuseks.

Selgitus

Paljudel Euroopa Parlamendi liikmetel on vähe teadmisi Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudist, selle edusammudest ja toimimisviisist. Olukorda tuleb parandada.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev jaotis sisaldab mitut meedet, Käesolev jaotis sisaldab mitut meedet, 
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mille eesmärk on kohandada ja parandada 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade praegust 
toimimist. Nende meetmete elluviimist EIT 
tasandil jälgib tõhus ja strateegiline EIT 
juhatus, kes tagab vajalikud stiimulid ja 
kontrolli, sealhulgas rahaliste vahendite 
eraldamise kaudu, kandmaks hoolt selle 
eest, et teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kõnealuseid meetmeid rakendavad.

mille eesmärk on kohandada ja parandada 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade praegust 
toimimist. Nende meetmete elluviimist EIT 
tasandil jälgib tõhus ja strateegiline EIT 
juhatus, kes tagab vajalikud stiimulid ja 
kontrolli, sealhulgas rahaliste vahendite 
tulemuspõhise eraldamise kaudu, 
kandmaks hoolt selle eest, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad teevad muutusi, 
sealjuures alati kõrgeimaid kõige 
kõrgemaid standardeid järgides.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT annab teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele 
tegevussuuniseid ning jälgib, et nad 
järgiksid usaldusväärse juhtimise 
põhimõtteid, programmi „Euroopa 
horisont“ käsitlevas määruses Euroopa 
partnerluste jaoks sätestatud põhimõtteid ja 
kriteeriume ning programmi „Euroopa 
horisont“ prioriteete, et nende 
kogukondade tulemuslikkus ja mõju oleks 
võimalikult suur.

EIT annab teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele 
tegevussuuniseid ning jälgib pidevalt, et 
nad järgiksid EIT määruses sätestatud 
usaldusväärse juhtimise põhimõtteid, 
programmi „Euroopa horisont“ käsitlevas 
määruses Euroopa partnerluste jaoks 
sätestatud põhimõtteid ja kriteeriume ning 
programmi „Euroopa horisont“ prioriteete, 
et nende kogukondade tulemuslikkus ja 
mõju oleks võimalikult suur. Kui teadmis- 
ja innovaatikakogukond ei saavuta 
piisavaid tulemusi või kui tulemused ei ole 
rahulavad, võetakse asjakohaseid 
parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid, millega tagatakse teadmis- ja EIT tagab läbipaistvuse rakendamise ajal 
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innovaatikakogukondade pidev avatus ja 
läbipaistvus rakendamise ajal, 
täiustatakse märkimisväärselt, lisades 
ühissätted uute liikmete jaoks, kes toovad 
partnerlustesse lisaväärtust. Neilgi 
liikmetel tuleb tegutseda täiesti läbipaistval 
viisil. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
jäävad dünaamilisteks partnerlusteks, 
millega uued partnerid, sealhulgas üha 
rohkem VKEsid, saavad vajaliku pädevuse 
ja strateegilise sobivuse korral liituda. 
Selleks et piirata rahastamise koondumist 
ning tagada, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad võidavad oma 
tegevuses laiast partnerite võrgustikust, 
muudetakse äriplaani koostamise protsess 
(sh prioriteetide kindlaksmääramine, 
tegevuste valimine ja vahendite 
eraldamine) läbipaistvamaks ja 
kaasavamaks. Lisaks suurendavad teadmis- 
ja innovaatikakogukonnad 
projektikonkursside osatähtsust, eelkõige 
kolmandatele isikutele avatud 
innovatsiooniprojektide puhul. Kõigi 
nende meetmetega suurendatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevusse kaasatavate üksuste arvu. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid teatama uute partnerite 
kaasamisest oma korrapärases aruandluses.

ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
pideva avatuse uutele liikmetele, eelkõige 
uute ühispaiknemiskeskuste asutamise 
sihtotstarbelise rahastamise kaudu. 
Selleks kehtestatakse uute liikmete jaoks, 
kes toovad partnerlustesse lisaväärtust., 
selged ja järjepidevad vastuvõtmise 
kriteeriumid. Neilgi liikmetel tuleb 
tegutseda täiesti läbipaistval viisil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad jäävad 
dünaamilisteks partnerlusteks, millega 
uued partnerid, sealhulgas üha rohkem 
VKEsid, saavad liituda, kui neil on vajalik 
pädevus ja suutlikkus panustada 
kohalikul, piirkondlikul, riigi ja liidu 
tasandil innovatsiooni ökosüsteemi. 
Selleks et järgida geograafilist tasakaalu 
ning piirata rahastamise koondumist EL-
15 riikidesse, samuti tagada, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad saaksid oma 
tegevuses kasu laiast partnerite 
võrgustikust, muudetakse äriplaani 
koostamise protsess (sh prioriteetide 
kindlaksmääramine, tegevuste valimine ja 
vahendite eraldamine) läbipaistvamaks ja 
kaasavamaks, edendades seega EL-13 
riikide osalemist. Lisaks suurendavad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
projektikonkursside osatähtsust, eelkõige 
kolmandatele isikutele avatud 
innovatsiooniprojektide puhul. Kõik need 
meetmed aitavad suurendada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusse 
kaasatavate üksuste arvu. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad teatama 
uute partnerite kaasamisest oma 
korrapärases aruandluses.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Ülemaailmne vastastikune 
rikastamine
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Tulevaste oskuste hulka kuuluvad 
kriitiline mõtlemine, vaimne paindlikkus, 
loovus ja interdistsiplinaarne mõtlemine. 
EIT toetab Euroopa edukust 
teemavaldkondade ulatusliku vastastikuse 
rikastamise kaudu, edendades eelkõige eri 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
teadlaste ja innovatsiooniliidrite vahelist 
suhtlust. Seda oleks võimalik saavutada 
teadmis- ja innovaatikakogukondade iga-
aastaste või kaks korda aastas toimuvate 
konverentside kaudu kahes või enamas 
teemavaldkonnas (kaasates ka üliõpilasi 
ja teadlasi – vt alapunkt 3.1 „Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad – Olemasolevate 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
toetamine“).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) VKEde ja idufirmade osalus
Arvestades, et 99% kõigist ELi ettevõtetest 
on VKEd ja et viimase viie aasta jooksul 
on VKEd loonud umbes 85% uutest 
töökohtadest, peab EIT tagama väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
ning idufirmade osalemise teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äripartnerite 
seas. Liikmemaksud on kõikide teadmis- 
ja innovaatikakogukondade jaoks oluline 
rahastamisallikas, kuid innovatsiooni ja 
ettevõtlusalase hariduse levitamiseks on 
oluline VKEde ja idufirmade 
tasakaalustatud kaasamine. Eriti oluline 
on VKEde ja idufirmade kaasamine 
piirkondliku innovatsioonikavaga 
hõlmatud riikides, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad saaksid seal 
korralikult toimida. Vastavalt EIT 
esialgsele missioonikirjeldusele aitab see
1) välja selgitada liikmesriikide 
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ühiskondlikke probleeme;
2) soodustada kohapeal 
majanduskasvu ning
3) levitada oskustöövõimalusi üle 
kogu liidu.
Seda silmas pidades peaks EIT uute 
äripartnerite valimisel ja äriplaanide 
ettevalmistamisel kohaldama rangeid 
avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid. 
Leiutiste ja uuenduste väljatöötamises 
osalevatel VKEdel peaksid olema 
eelnevalt kokku lepitud ostulepingud 
asjaomases teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas osalevate suurte 
ettevõtetega.

Selgitus

Arvestades, et 99% kõigist ELi ettevõtetest on VKEd ja et viimase viie aasta jooksul on VKEd 
loonud umbes 85% uutest töökohtadest, peab EIT tagama väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) ning idufirmade osalemise teadmis- ja innovaatikakogukondade 
äripartnerite seas. Eelnevalt kokku lepitud ostulepingud on üks moodus VKEde kaasamiseks 
teadmis- ja innovaatikakogukondadesse, ilma et nad peaksid rahastama üle jõu käivaid 
liikmemakse.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuginedes põhjalikule sõltumatule 
uuringule määratleb EIT tihedas koostöös 
komisjoniga 2023. aasta lõpuks oma suhted 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega, 
kes ei saa programmitöö perioodil 2021–
2027 enam toetust. Juhul kui lõplik 
läbivaatamine annab positiivse tulemuse, 
võib EIT sõlmida teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaga 
koostöömemorandumi, et säilitada 
kogukonnaga koostöö pärast partnerluse 
raamlepingu lõppemist. See memorandum 
peaks hõlmama muu hulgas õigusi ja 

EIT töötab välja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad suhteid teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega pärast 
partnerluse raamlepingu lõppemist, 
kooskõlas programmi „Euroopa horisont“ 
Euroopa partnerlusi hõlmava 
raamistikuga. Tuginedes põhjalikule 
sõltumatule uuringule määratleb EIT 
tihedas koostöös komisjoniga 2023. aasta 
lõpuks oma suhted teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega, kes ei saa 
programmitöö perioodil 2021–2027 enam 
toetust. Juhul kui lõplik läbivaatamine 
annab positiivse tulemuse, võib EIT 
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kohustusi, mis on seotud sõlmida teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaga 
koostöömemorandumi, et säilitada 
kogukonnaga koostöö pärast partnerluse 
raamlepingu lõppemist. See memorandum 
peaks hõlmama muu hulgas õigusi ja 
kohustusi, mis on seotud

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 6 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— EIT kaubamärgi kasutamisega ning 
osalemisega EIT auhindade algatuses ja 
muudes EIT korraldatavates algatustes;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Erasmus ja EIT loovad koostoimet 
oma kogukondade vahel. Koostööd tehakse 
eesmärgiga tagada Erasmuse üliõpilastele, 
kes õpivad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partneriks 
olevates kõrgharidusasutustes, juurdepääs 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
suvekoolidele või muudele asjakohastele 
koolitustele (nt ettevõtluse ja innovatsiooni 
juhtimise valdkonnas) ning luua kontakte 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
vilistlaste võrgustikuga.

— Erasmus ja EIT loovad koostoimet 
oma kogukondade vahel. Koostööd tehakse 
eesmärgiga tagada Erasmuse üliõpilastele, 
kes õpivad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partneriks 
olevates kõrgharidusasutustes, juurdepääs 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
suvekoolidele või muudele asjakohastele 
koolitustele (nt ettevõtluse ja innovatsiooni 
juhtimise valdkonnas) ning luua kontakte 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
vilistlaste võrgustikuga. See peaks 
hõlmama üliõpilasi, kes osalevad 
Erasmus PRO raames õpipoisiõppes ja 
kutseõppes.



AD\1206355ET.docx 29/37 PE644.924v02-00

ET

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Võimaluse korral tagatakse 
koostoime Euroopa ülikoolide algatusega, 
mis võib aidata süvalaiendada EIT 
haridusalast tegevust, et saavutada 
süsteemne mõju.

— Tagatakse koostoime Euroopa 
ülikoolide algatusega, et EIT haridusalane 
tegevus oleks osa peavoolutegevusest ja 
avaldaks sellisena positiivset mõju 
liikmesriikide haridusele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – lõik 6 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Uus programm „Loov Euroopa“ on 
eriti asjakohane kultuuri- ja loomesektoris 
loodava teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevuse puhul. Programmiga arendatakse 
tugevat koostoimet ja vastastikust 
täiendavust sellistes valdkondades nagu 
loomingulised oskused, töökohad ja 
ärimudelid.

— Uus programm „Loov Euroopa“ on 
eriti asjakohane kultuuri- ja loomesektoris 
loodava teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevuse puhul. Programmiga arendatakse 
tugevat koostoimet ja vastastikust 
täiendavust sellistes valdkondades nagu 
loomingulised oskused ja nende 
tunnustamine ja sertifitseerimine, 
pöörates erilist tähelepanu uute 
tehnoloogiate arendamisele, samuti 
töökohad, piiriülene liikuvus, 
sektoritevaheline lähenemisviis 
loomingulisusele ning ärimudelite 
arendamine.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT käivitab uue toetusmeetme, et 
hõlbustada uute ühispaiknemiskeskuste 
loomist liikmesriikides, mis ei ole 
praegustes teadmis- ja 
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innovaatikakogukondades esindatud või 
on jätkuvalt alaesindatud.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. ambitsioonikaid standardeid 
järgivad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid 
hõlbustama ja toetama parimat ja 
ambitsioonikaimat teadustegevust ja 
innovatsiooni;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT kannab hoolt selle eest, et andmed, 
mille ta kogub oma siseseiresüsteemi abil, 
sealhulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemused, 
lõimitakse täielikult programmi „Euroopa 
horisont“ üldisesse andmehaldussüsteemi. 
EIT seisab hea selle eest, et tema tehtud 
seire ja hindamise käigus saadud 
üksikasjalik teave tehakse õigel ajal 
kättesaadavaks ning et sellele pääseb ligi 
programmi „Euroopa horisont“ 
rakendamist kajastava ühise elektroonilise 
andmebaasi kaudu. Peale selle tagab EIT 
eraldi aruandmise kvantitatiivsest ja 
kvalitatiivsest mõjust, sealhulgas lubatud ja 
tegelikult antud rahalistest toetustest.

Läbipaistvuse ja avatuse suurendamiseks 
tagab EIT, et andmed, mida ta oma 
siseseiresüsteemi abil kogub, sealhulgas 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulemused, on täielikult kättesaadavad ja 
lõimitakse programmi „Euroopa horisont“ 
üldisesse andmehaldussüsteemi. EIT seisab 
hea selle eest, et tema tehtud seire ja 
hindamise käigus saadud üksikasjalik teave 
tehakse õigel ajal kättesaadavaks ning et 
sellele pääseb ligi programmi „Euroopa 
horisont“ rakendamist kajastava ühise 
elektroonilise andmebaasi kaudu. Peale 
selle tagab EIT eraldi aruandmise 
kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest mõjust, 
sealhulgas lubatud ja tegelikult antud 
rahalistest toetustest.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Tootjad, turustajad, 
ringhäälinguorganisatsioonid, kinod ja igat 
liiki kultuuriorganisatsioonid peavad 
tegema uuendusi, et meelitada ligi uusi 
publikupõlvkondi.

— Tootjad, turustajad, 
ringhäälinguorganisatsioonid, kinod ja igat 
liiki kultuuriorganisatsioonid peavad 
tegema uuendusi, et edendada aktiivset 
osalemist loomesektorites, toetada igas 
vanuses publiku, eelkõige noore publiku 
kaasamist ja arendamist kogu Euroopas 
ja mujal, arendada uusi protsesse, 
teenuseid, kultuurilist sisu ja 
loometegevuse uusi vorme, mis annavad 
ühiskondlikku väärtust.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Kultuuri- ja loomesektoris napib 
ettevõtlus- ja valdkonnaüleseid oskusi nii 
tekkivates allsektorites kui ka ammu 
väljakujunenud sektorites, kus toimub 
põhjalik digiüleminek8. Neid oskusi on 
vaja innovatsiooni jaoks ja need on 
üliolulised seoses muutustega, mis 
toimuvad kõnealuse sektori tööturul.

— Kultuuri- ja loomesektoris napib 
ettevõtlus- ja valdkonnaüleseid oskusi nii 
tekkivates allsektorites kui ka 
väljakujunenud sektorites, kus toimub 
põhjalik digiüleminek8. Neid oskusi on 
vaja innovatsiooni jaoks ja need on 
üliolulised seoses muutustega, mis 
toimuvad kõnealuse sektori tööturul.

__________________ __________________
8 Euroopa ülikoolide kultuuri- ja 
loomeerialade õppekavades keskendutakse 
peamiselt loovusele ning lõpetajad ei ole 
alati valmis sisenema tänapäeva tööturule, 
kuna neil puuduvad valdkonnaülesed 
oskused (ettevõtlus-, digi- ja 
finantsjuhtimisoskused). ELi 
kõrgharidusasutused jäävad 
kommunikatsiooni- ja meediaõppes USA 
kõrgharidusasutustest maha (samal ajal kui 
traditsioonilisemates valdkondades, nagu 
kunst ja disain või etenduskunstid, on ELi 
ülikoolide tulemused paremad).

8 Euroopa ülikoolide kultuuri- ja 
loomeerialade õppekavades keskendutakse 
peamiselt loovusele ning lõpetajad ei ole 
alati valmis sisenema tänapäeva tööturule, 
kuna neil puuduvad valdkonnaülesed 
oskused (ettevõtlus-, digi- ja 
finantsjuhtimisoskused). ELi 
kõrgharidusasutused jäävad 
kommunikatsiooni- ja meediaõppes USA 
kõrgharidusasutustest maha (samal ajal kui 
traditsioonilisemates valdkondades, nagu 
kunst ja disain või etenduskunstid, on ELi 
ülikoolide tulemused paremad).
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Teadlased ning teadusasutused ja 
tööstussektor teevad vähe koostööd ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni alaseid 
jõupingutusi ei kooskõlastata ning 
meetodeid, tulemusi ja parimaid tavasid ei 
jagata piisavalt. Peale selle jääb lõviosa 
kultuuri- ja loomesektoris tehtavatest 
teadusuuringutest tõlkimata, mis toob 
kaasa kordamise, sest teadlased ei ole 
sageli sarnastest projektidest teadlikud.

— Teadlased ning teadusasutused ja 
tööstussektor ning avaliku ja kolmanda 
sektori organisatsioonid teevad vähe 
koostööd ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni alaseid jõupingutusi ei 
kooskõlastata ning meetodeid, tulemusi ja 
parimaid tavasid ei jagata piisavalt. 
Lõviosa kultuuri- ja loomesektoris 
tehtavatest teadusuuringutest jääb 
enamikku liidu ametlikesse keeltesse 
tõlkimata, mis toob kaasa kordamise, sest 
teadlased ei ole sageli sarnastest 
projektidest teadlikud.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Paljudes Euroopa piirkondlikes 
aruka spetsialiseerumise prioriteetides 
lähenetakse kultuurile eri nurga alt 
(kultuuripärand, loomesektorid jne). Võttes 
arvesse kultuuri ja loovuse tähtsat rolli 
linnade ja piirkondade majanduslikus ja 
sotsiaalses arengus ning väljavaateid 
lahendada kultuuri ja loovuse abil kõikjal 
Euroopas erinevustega seotud probleeme, 
on kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukonna potentsiaal suur.

— Paljudes Euroopa piirkondlikes 
aruka spetsialiseerumise prioriteetides 
lähenetakse kultuurile eri nurga alt 
(kultuuripärand, videomängud, 
meediatooted, disain, arhitektuur jne). 
Võttes arvesse kultuuri ja loovuse tähtsat 
rolli linnade ja piirkondade majanduslikus 
ja sotsiaalses arengus ning väljavaateid 
lahendada kultuuri ja loovuse abil kõikjal 
Euroopas erinevustega seotud probleeme, 
on kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukonna potentsiaal suur.

Muudatusettepanek 55
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tööhõive, majandusliku 
vastupanuvõime ja aruka majanduskasvuga 
seotud probleemid hõlmavad 
majanduslikke probleeme, nagu 
tööpuudus (eriti noorte hulgas) ja üleilmne 
konkurents.

Kultuuri- ja loomesektor suudab 
edendada innovatsiooni ka teistes 
majandussektorites. Euroopa 
majandusliku vastupanuvõime ja aruka 
majanduskasvuga praegu seotud 
probleemid hõlmavad innovaatiliste 
oskuste (eriti digioskuste) nappust, 
tööpuudust (eriti noorte hulgas), 
vaeghõivet ja üleilmset konkurentsi.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

— Euroopa tööstusharud pistavad 
rinda digiteerimise ja üleilmastumisega, 
mis mõjutab tugevalt seda, kuidas 
loovisikud loovad ja levitavad oma töid ja 
suhtlevad oma publikuga. DVDde turu 
kadumine, tarbijate uued ootused ja USA 
stuudiote jätkuv võimsus koos üleilmsete 
digihiidude, nagu Amazon, ITunes, Google 
ja Netflix, tõusuga on mõjutanud 
traditsioonilist väärtusahelat.

— Euroopa kultuuri- ja loomesektor 
pistab rinda digiteerimise ja 
üleilmastumisega, mis mõjutab tugevalt 
seda, kuidas loovisikud loovad ja levitavad 
oma töid ja suhtlevad oma publikuga. 
Harjumuspäraste formaatide kadumine, 
tarbijate uued ootused ja turu kasvav 
koondumine väikese arvu mitte-Euroopa 
päritolu ettevõtete kätte koos üleilmsete 
digihiidude, nagu Amazon, ITunes, Google 
ja Netflix, tõusuga on mõjutanud 
traditsioonilist väärtusahelat.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 7 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kui üleilmse osaleja roll hõlmab 
vajadust tõhustada Euroopas loodud 
kultuurisisu levitamist. Euroopa peab 
jääma konkurentsivõimeliseks üleilmses 

Euroopa kui üleilmse osaleja roll hõlmab 
vajadust tõhustada Euroopas loodud 
kultuurisisu levitamist. Euroopa peab 
jääma konkurentsivõimeliseks üleilmses 
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digitaalses võidujooksus, mida peetakse 
eesmärgiga luua uusi tehnoloogialahendusi 
(nagu tehisintellekt, asjade internet, 
plokiahelatehnoloogia), mille puhul 
kultuuri- ja loomesektor on oluline 
üleilmne sisu, toodete ja teenuste looja. 
Peale selle aitab kultuuri- ja loomesektor 
(disain, arhitektuur jne) üleilmsel tasandil 
aktiivselt kaasa kestlikule arengule ja 
keskkonnahoidlikule innovatsioonile ning 
kultuurisisu (kirjanduse, filmide ja 
kunstiteoste) abil saab suurendada 
teadlikkust ökoloogilistest probleemidest ja 
kujundada avalikku arvamust.

digitaalses võidujooksus, mida peetakse 
eesmärgiga luua ja arendada 
tehnoloogialahendusi (nagu masinõpe, 
tehisintellekt, asjade internet, 
plokiahelatehnoloogia), mille puhul 
kultuuri- ja loomesektor on oluline 
üleilmne sisu, toodete ja teenuste looja. 
Peale selle aitab kultuuri- ja loomesektor 
(disain, arhitektuur jne) üleilmsel tasandil 
aktiivselt kaasa kestlikule arengule ja 
keskkonnahoidlikule innovatsioonile ning 
kultuurisisu (kirjanduse, filmide ja 
kunstiteoste) abil saab suurendada 
teadlikkust ökoloogilistest probleemidest ja 
kujundada avalikku arvamust.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuri- ja loomesektoris loodav EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitab 
tänu oma terviklikule lähenemisviisile 
tegeleda kõikide eespool kindlaks 
määratud probleemidega. See teadmis- ja 
innovaatikakogukond, mis hõlmab peaaegu 
kõiki eluvaldkondi, ühiskonnarühmi ja 
majandussektoreid, on majandusliku ja 
ühiskondliku mõju vaatenurgast väga 
asjakohane, pakkudes strateegilisi 
majandusliku, tehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni võimalusi.

Kultuuri- ja loomesektoris loodav EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitab 
tänu oma terviklikule lähenemisviisile 
lahendada kõiki eespool nimetatud 
probleeme. See teadmis- ja 
innovaatikakogukond, mis hõlmab peaaegu 
kõiki eluvaldkondi, ühiskonnarühmi ja 
majandussektoreid, on majandusliku ja 
ühiskondliku mõju vaatenurgast väga 
asjakohane, pakkudes strateegilisi 
majandusliku, tehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni võimalusi.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuri- ja loovuspõhise innovatsiooniga 
suurendatakse Euroopa konkurentsivõimet 
kas otse, luues uusi ettevõtteid ja töökohti, 
või kaudselt, tuues valdkonnaülest kasu 

Kultuuri- ja loovuspõhise innovatsiooniga 
lahendatakse ühiskonnaprobleeme ja 
suurendatakse Euroopa konkurentsivõimet 
kas otse, luues uusi ettevõtteid, 
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majandusele laiemalt, parandades 
elukvaliteeti ja suurendades Euroopa 
atraktiivsust. Kultuuri- ja loomesektorit 
peetakse üha enam aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu ning töökohtade 
allikaks – ELis töötab selles sektoris juba 
praegu üle 12 miljoni inimese ehk 7,5 % 
kõikidest ELi töötavatest inimestest.

organisatsioone ja töökohti, või kaudselt, 
tuues valdkonnaülest kasu majandusele 
laiemalt, parandades elukvaliteeti ja 
suurendades Euroopa atraktiivsust. 
Kultuuri- ja loomesektorit peetakse üha 
enam aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu ning töökohtade allikaks – 
ELis töötab selles sektoris praegu üle 
12 miljoni inimese ehk 7,5 % kõikidest ELi 
töötavatest inimestest.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 6 – alapunkt 9 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuri- ja loomesektoris loodav EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukond sobib 
kõige paremini lahendama eespool 
kirjeldatud majanduslikke ja ühiskondlikke 
probleeme. Loovus on väga oluline 
innovatsiooni edendaja ning kultuuri- ja 
loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukond on suuteline 
vallandama kultuuripõhise loovuse 
potentsiaali ning aitama suurendada 
Euroopa konkurentsivõimet ja arukat 
majanduskasvu.

Kultuuri- ja loomesektoris loodav EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukond sobib 
kõige paremini lahendama eespool 
kirjeldatud majanduslikke, sotsiaal- ja 
ühiskondlikke probleeme. Loovus on väga 
oluline innovatsiooni edendaja ning 
kultuuri- ja loomesektori teadmis- ja 
innovaatikakogukond on suuteline 
vallandama kunstialase, kultuuripõhise 
loovuse potentsiaali ning aitama 
suurendada Euroopa sotsiaalset mudelit, 
üleilmset konkurentsivõimet ning arukat ja 
kestlikku majanduskasvu.
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