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SHORT JUSTIFICATION

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns.

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion.
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy.
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors.
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields.

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Et aidata kaasa konkurentsivõime ja 
uuendussuutlikkuse tugevdamisele 
ühenduses, infoühiskonna arendamisele ja 
tasakaalustatud majanduskasvul põhinevale 
säästvale arengule, tuleb luua 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm (edaspidi "raamprogramm").

(2) Et aidata kaasa konkurentsivõime 
tugevdamisele, pidades silmas Lissaboni 
eesmärki täieliku tööhõive saavutamiseks,
ja sotsiaalset arengut ja ühtekuuluvust 
soodustava uuendussuutlikkuse 
tugevdamisele ühenduses, infoühiskonna 
arendamisele ja tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinevale säästvale 
arengule, tuleb luua konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (edaspidi 
„raamprogramm”).

Justification

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) See on kooskõlas komisjoni poolt 
kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud 
teatisega "Koostöö majanduskasvu ja 
töökohtade loomise nimel, Lissaboni 
strateegia uus algus", milles kutsutakse üles 
võtma meetmeid, et tagada majanduskasv ja 
konkurentsivõime ning muuta Euroopa 
investeerimis- ja töökeskkonnana 
atraktiivsemaks, meenutades, et on vaja 

(3) See on kooskõlas komisjoni poolt 
kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud 
teatisega „Koostöö majanduskasvu ja 
töökohtade loomise nimel, Lissaboni 
strateegia uus algus”, milles kutsutakse üles 
võtma meetmeid, et tagada tasakaalustatud 
majanduskasv ja konkurentsivõime ning 
muuta Euroopa investeerimis- ja 
töökeskkonnana atraktiivsemaks, 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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soodustada ettevõtlust, kaasata ettevõtete 
käivitamiseks piisavalt riskikapitali ja
säilitada Euroopa tugevat tööstusbaasi, 
hõlbustades sama ajal uuendustegevust, 
eelkõige ökouuendusi, see tähendab 
keskkonnatehnoloogiatega seotud uuendusi 
või keskkonnatehnoloogiate kasutamist 
uuenduste puhul, info- ja sidetehnoloogia 
rakendamist ning ressursside säästvat 
kasutamist. Ehkki konkurentsivõime 
põhineb suures osas aktiivsel äritegevusel 
avatud ja konkureerivatel turgudel ning seda 
toetavad sobivad üldtingimused, eelkõige 
uuendusi soodustav reguleeriv raamistik, on 
ka ühendusepoolne rahastamine oluline, 
toetades ja pakkudes täiendava rahastamise 
võimalust, et lahendada turul esinevaid 
probleeme.

meenutades, et on vaja soodustada 
ettevõtlust, kaasata ettevõtete käivitamiseks 
piisavalt riskikapitali, suurendada 
töökohtade arvu ja parandada nende 
kvaliteeti ning säilitada Euroopa tugevat 
tööstusbaasi, hõlbustades sama ajal 
uuendustegevust, eelkõige ökouuendusi, see 
tähendab keskkonnatehnoloogiatega seotud 
uuendusi või keskkonnatehnoloogiate 
kasutamist uuenduste puhul, info- ja 
sidetehnoloogia rakendamist ning 
ressursside säästvat kasutamist. Ehkki 
konkurentsivõime põhineb suures osas 
aktiivsel äritegevusel avatud ja 
konkureerivatel turgudel ning seda toetavad 
sobivad üldtingimused, eelkõige uuendusi 
soodustav reguleeriv raamistik, koolitatud 
tööjõud ja Euroopa sotsiaalne 
ühtekuuluvus, on ka ühendusepoolne 
rahastamine oluline, toetades ja pakkudes 
täiendava rahastamise võimalust, et 
lahendada turul esinevaid probleeme.

Justification

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Tagamaks, et rahastamine on suunatud 
üksnes turuprobleemide lahendamiseks, ja 
pidades silmas turumoonutuste vältimist, 
peaks rahastamine raamprogrammi raames 
vastama riigiabi käsitlevatele ühenduse 
eeskirjadele ja sellekohastele õigusaktidele 
ning kehtivale VKEde ühenduse
määratlusele.

(10) Tagamaks, et rahastamine on suunatud 
üksnes turuprobleemide, sealhulgas tööturu 
probleemide lahendamiseks, ning et vältida
turumoonutusi, mis muu hulgas võivad 
tähendada töötuse edasist kasvu, peaks 
rahastamine raamprogrammi raames 
vastama riigiabi käsitlevatele ühenduse 
eeskirjadele ja sellekohastele õigusaktidele 
ning ühenduse kehtivale VKEde 
määratlusele.

Justification

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
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market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 12

(12) Raamprogrammi ja eriprogramme 
tuleks nende kohandamiseks korrapäraselt 
kontrollida ja hinnata.

(12) Raamprogrammi ja eriprogramme 
tuleks korrapäraselt kontrollida. Selleks seab 
komisjon iga eriprogrammi rahalise 
rakendamise, tulemuste ja mõju kohta sisse 
rakendamise aastaaruande.
Raamprogrammi ja eriprogramme 
hinnatakse, et neid kohandada.

Justification

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 18

(18) Euroopa Investeerimisfond (EIF) on 
VKEde riskikapitalile ja tagatisvahenditele 
spetsialiseerunud ühenduse asutus. Ta aitab 
kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, 
kaasa arvatud teadmistepõhine ühiskond, 
uuendustegevus, kasv, tööhõive ja 
ettevõttevaimu edendamine. EIF tagab 
ühenduse programmide haldamise 
järjepidevuse ja on sellel ala saanud 
ulatuslikke kogemusi. EIFi rolli VKEdele 
ettenähtud ühenduse rahastamisvahendite 
haldamisel komisjoni huvides on 
sõltumatute hindajate poolt nimetatud heaks 
tavaks. EIF omab ka asjatundlikkust, et 
toetada uusi avaliku sektori ja erasektori 
partnerlusel põhinevaid liikmesriikide poolt 
algatatud meetmeid, mille eesmärk on 
kaasata kapitaliturgudelt suure riskiteguriga
investeeringuid väikeste uuenduslike 
ettevõtete jaoks.

(18) Euroopa Investeerimisfond (EIF) on 
VKEde riskikapitalile ja tagatisvahenditele 
spetsialiseerunud ühenduse asutus. Ta aitab 
kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, 
kaasa arvatud teadmistepõhine ühiskond, 
uuendustegevus, majanduskasv, tööhõive ja 
ettevõtlusvaimu edendamine. EIF tagab 
ühenduse programmide haldamise 
järjepidevuse ja on sellel alal saanud 
ulatuslikke kogemusi. EIFi rolli VKEdele 
ettenähtud ühenduse rahastamisvahendite 
haldamisel komisjoni huvides on 
sõltumatute hindajate poolt nimetatud heaks 
tavaks. EIFil on ka teadmised ja oskused, et 
toetada uusi avaliku ja erasektori 
partnerlusel põhinevaid liikmesriikide poolt 
algatatud meetmeid, mille eesmärk on 
kaasata kapitaliturgudelt riskialteid
investeeringuid väikeste uuenduslike 
ettevõtete jaoks ning luua väiksemaid 
rahastamisvahendeid nais- ja 
pereettevõtluse paindlike vormide jaoks, 
mis kasutavad uuenduslikke tehnoloogiaid.
Parandada tuleks konkreetselt VKEdega 
seotud EIFi meetmete nähtavust.
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Justification

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20

(20) Ettevõtlust ja uuendustegevust 
toetavatel teenustel on oluline osa selles, et 
tagada VKEdele juurdepääs teabele kaupade 
ja teenuste siseturu toimimise ja võimaluste 
kohta, samuti uuenduste, teadmiste ja
tehnoloogia riikidevahelise ülekandmise 
osas. Nimetatud teenustel on oluline osa ka 
VKEde juurdepääsu lihtsustamisel nende 
suhtes kehtivaid ühenduse õigusakte ja 
vastuvõetavaid õigusakte käsitlevale teabele, 
et VKEd saaksid selleks tõhusalt valmistuda 
ja kohanduda. Välishinnangutes on 
rõhutatud, et Euroopa ettevõtlust toetavate 
teenuste horisontaalset ulatust tuleks 
tugevdada. See puudutab ühenduse 
programme ja VKEde osalemise edendamist 
nendes programmides, eriti VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
raamprogrammis. Hinnangutes on samuti 
rõhutatud komisjoni ja VKEde koostöö 
hõlbustamise tähtsust.

(20) Ettevõtlust ja uuendustegevust 
toetavatel teenustel on oluline osa selles, et 
tagada VKEdele juurdepääs teabele kaupade 
ja teenuste siseturu toimimise ja võimaluste 
kohta, ning uuenduste, teadmiste ja 
tehnoloogia riikidevahelises ülekandmises.
Nimetatud teenustel on oluline osa ka 
VKEde juurdepääsu lihtsustamisel nende 
suhtes kehtivaid ühenduse õigusakte ja 
vastuvõetavaid õigusakte, eelkõige tööõigust 
ja sotsiaalõigusakte käsitlevale teabele, et 
VKEd saaksid selleks kuluefektiivselt
valmistuda ja kohanduda. Välishinnangutes 
on rõhutatud, et Euroopa ettevõtlust 
toetavate teenuste horisontaalset ulatust 
tuleks tugevdada. See puudutab ühenduse 
programmidest teavitamist ja VKEde 
osalemise edendamist nendes programmides, 
eriti VKEde osalemist ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse raamprogrammis.
Hinnangutes on samuti rõhutatud komisjoni 
ja VKEde koostöö hõlbustamise tähtsust.

Justification

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 21

(21) Ühendus peab looma kindla analüütilise 
aluse, et toetada poliitiliste otsuste tegemist 
VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse ja 
tööstussektori konkurentsivõime 
valdkonnas. Selline alus peaks andma 
lisandväärtust nendes valdkondades riigi 
tasandil kättesaadavale teabele. Ühendus 
peaks hoolitsema tööstus- ja 

(21) Ühendus peab looma kindla analüütilise 
aluse, et toetada poliitiliste otsuste tegemist 
VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse ja 
tööstussektori konkurentsivõime 
valdkonnas. Selline alus peaks andma 
lisandväärtust nendes valdkondades riigi 
tasandil kättesaadavale teabele. Ühendus 
peaks hoolitsema tööstus- ja 



PE 360.138v03-00 8/15 AD\582530ET.doc
Freelance-tõlge

ET

teenindussektori konkurentsistrateegia üldise 
arendamise eest, samuti heade tavade 
edendamise eest seoses ettevõtluskeskkonna 
ja -kultuuriga, kaasa arvatud ettevõtete 
sotsiaalne vastutus ning võrdsed 
võimalused meestele ja naistele, ja toetama 
noorte ettevõtjate juurdekasvu.

teenindussektori konkurentsistrateegia üldise 
arendamise eest, samuti heade tavade 
edendamise ja kogemuste rakendamise eest 
seoses ettevõtluskeskkonnaga, töötajate 
haridustaseme pideva tõstmise, nii naiste 
kui ka meeste ettevõtluskultuuri arengu 
eest ning ettevõtete sotsiaalse vastutustunde 
eest, mis põhineb meeste ja naiste võrdsetel 
võimalustel ja võrdsel kohtlemisel seoses 
koolituse, tööhõive ja elukestva õppega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 22

(22) 20. ja 21. märtsil 2003 kokku tulnud 
Euroopa Ülemkogu seadis esikohale 
uuendustegevus ja ettevõtlus ning rõhutas, et 
Euroopa peab ideede elluviimiseks rohkem 
tegema. Nõuti jätkuvaid meetmeid, et luua 
tingimused ettevõtete uuendustegevusele.
Lineaarne uuendusmudel, mis eeldab, et 
teadustöö viib otse uuendusteni, on osutunud 
ebapiisavaks, et selgitada uuendustegevuse 
tulemusi ja kujundada asjakohast 
uuenduspoliitikat. Tunnistades, et ettevõtted 
on uuendustegevuse mootoriks, peaks
ettevõtete uuendustegevuse toetamisele 
suunatud rahastamine ja valmistumine 
uuenduste turuleviimiseks, samuti 
uuendustegevuse juhtimine ja kultuur 
kuuluma seepärast ettevõtluse ja 
uuendusetegevuse programmi alla. See 
peaks aitama tagada, et uuendustegevus
edendab konkurentsivõimet ning et seda 
rakendatakse praktilises äritegevuses. 25. ja 
26. märtsil 2004 kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu lisas, et keskkonnasäästlikud 
tehnoloogiad on olulised, et kasutada 
täielikult ära ettevõtete ja keskkonna vahelist 
vastasmõju. Ökouuenduste edendamine, mis 
hõlmab uuenduslikke keskkonnasäästlikke 
tehnoloogiaid, võib aidata neist täit kasu 
saada.

(22) 20. ja 21. märtsil 2003 kokku tulnud 
Euroopa Ülemkogu seadis esikohale 
uuendustegevuse ja ettevõtluse ning rõhutas, 
et Euroopa peab lisandväärtuse 
saavutamiseks ideede elluviimisel rohkem 
ära tegema. Nõuti jätkuvaid meetmeid, et 
luua tingimused ettevõtete 
uuendustegevusele. Lineaarne 
uuendusmudel, mis eeldab, et teadustöö viib 
otse uuendusteni, on osutunud ebapiisavaks, 
et selgitada uuendustegevuse tulemusi ja 
kujundada asjakohast uuenduspoliitikat.
Tunnistades, et ettevõtted ja nende töötajad 
on uuendustegevuse mootoriks, peaksid 
ettevõtete uuendustegevuse toetamisele 
suunatud rahastamine, ettevõtluse kui kõigil 
koolitustasemetel meetmete rakendamise 
olulise valdkonna sihipärasem kaasamine, 
valmistumine uuenduste turuleviimiseks, 
samuti uuendustegevuse juhtimine ja kultuur 
kuuluma seepärast ettevõtluse ja 
uuendusetegevuse programmi alla. See 
peaks aitama tagada, et uuendustegevus 
edendab konkurentsivõimet ning et seda 
rakendatakse praktilises äritegevuses. 25. ja 
26. märtsil 2004 kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu lisas, et keskkonnasäästlikud 
tehnoloogiad on olulised, et kasutada 
täielikult ära ettevõtete ja keskkonna vahelist 
vastasmõju. Ökouuenduste edendamine, mis 
hõlmab uuenduslikke keskkonnasäästlikke 
tehnoloogiaid, võib aidata neist täit kasu 
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saada. Samuti on ettevõtetes kõigi tasandite 
töötajate seas kasutamata potentsiaali ja 
kasulikke teadmisi, mida tuleks 
konkurentsivõime ja ettevõtluse 
parandamiseks ära kasutada.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 27

(27) Info- ja sidetehnoloogia moodustab 
teadmistepõhise majanduse nurgakivi.
Nende arvele võib panna umbes poole 
kaasaegse majanduse tootlikkuse kasvust ja 
need pakuvad unikaalseid lahendusi 
tähtsatele ühiskondlikele väljakutsetele 
vastamiseks. Avaliku sektori teenuste ja 
üldises huvides olevate teenuste 
parandamine peab toimuma tihedas koostöös 
ühenduse asjakohaste põhimõtetega, näiteks
rahvatervise, hariduse ja koolituse, 
keskkonna, transpordi ja siseturu arengu ja
konkurentsi valdkondades.

(27) Info- ja sidetehnoloogia moodustab 
teadmistepõhise majanduse nurgakivi. Selle
arvele võib panna umbes poole kaasaegse 
majanduse tootlikkuse kasvust ja see pakub
unikaalseid lahendusi tähtsatele 
ühiskondlikele väljakutsetele vastamiseks.
Avaliku sektori teenuste ja üldises huvides 
olevate teenuste parandamine peab toimuma 
tihedas koostöös ühenduse asjakohaste 
põhimõtetega, näiteks rahvatervise, 
sotsiaalhoolekande ja erivajadustega 
inimeste hoolekande, hariduse ja koolituse, 
tööhõive, keskkonna, transpordi ja siseturu 
arengu ning konkurentsi valdkondades.

Justification

The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 28

(28) Uuenduslikul side- ja infotehnoloogial 
põhinevate lahenduste rakendamist ja 
kasutamist tuleks toetada, eriti mis üldist 
huvi pakkuvate valdkondade teenuste puhul.
Ühenduse toetus peaks samuti hõlbustama 
infoühiskonna arengule suunatud meetmete 
koordineerimist ja rakendamist kõikides 
liikmesriikides.

(28) Uuenduslikul side- ja infotehnoloogial 
põhinevate lahenduste rakendamist ja 
parimat kasutamist tuleks toetada, eriti üldist 
huvi pakkuvate valdkondade teenuste puhul.
Ühenduse toetus peaks samuti hõlbustama 
mitteeksklusiivse infoühiskonna arengule 
suunatud meetmete koordineerimist ja 
rakendamist kõikides liikmesriikides.

Justification

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 1 lõige 3

3. Raamprogramm ei kata teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise alast tegevust, mis 
toimub asutamislepingu artikli 166 alusel.

3. Raamprogramm ei hõlma teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendamise alast tegevust, 
mis toimub asutamislepingu artikli 166 
alusel, kuid ei ole ka selle vastu.

Justification
Community activities in the fields of research and technological development on the one hand 
and competitiveness and innovation on the other not only should not overlap, but should 
complement and reinforce each other in order to be more effective.

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõike 1 punkt b a (uus)

ba) edendada töötajate jätkukoolitust ja 
-õpet;

Justification

In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of workers is 
vital, since they are central to such an economy.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõike 1 punkt e

e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine;

e) teabe, kogemuste ja heade tavade 
jagamine, levitamine ja teadvustamine;

Justification

In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.

Muudatusettepanek 14
Artikli 10 lõige 1

1. Käesolevaga algatatakse programm 
VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse ja 
tööstuse konkurentsivõime toetamiseks 
(edaspidi "Ettevõtluse ja uuendustegevuse 
programm").

1. Käesolevaga luuakse programm VKEde, 
ettevõtluse, uuendustegevuse, teadmiste 
levitamise ja tööstuse konkurentsivõime 
toetamiseks (edaspidi „Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programm”).
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Justification

The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.

Muudatusettepanek 15
Artikli 10 lõike 2 punkt a a (uus)

a a) kvaliteetsete töökohtade loomine 
loovates ja uuenduslikes tööstusharudes.

Justification

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.

Muudatusettepanek 16
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) töötajate jätkuõpe ja -koolitus.

Justification

See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Muudatusettepanek 17
Artikkel 11 a (uus)

Artikkel 11a
Kvaliteetsed töökohad loovates ja 

uuenduslikes tööstusharudes
Meetmed kvaliteetsete töökohtade 
loomiseks loovates ja uuenduslikes 
tööstusharudes võivad hõlmata järgmist:
a) tööhõive heade tavade, sealhulgas 
töötajate osaluse edendamine;
b) ühistute ja sotsiaalmajanduslike 
ettevõtete toetuse soodustamine;
c) koostöö ja parimate tavade vahetamise 
toetamine tööhõive ja säästva arengu 
vallas.

Justification

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.
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Muudatusettepanek 18
Artikli 14 punkt a

a) ettevõtlusvaimu, -oskuste ja -kultuuri 
edendamine ning ettevõtlusega seotud riski 
ja kasu tasakaalustamine, eelkõige noorte 
ettevõtjate jaoks;

a) ettevõtlusvaimu, -oskuste ja -kultuuri 
edendamine ettevõtte kõigi tasandite 
töötajate hulgas ning ettevõtlusega seotud 
riski ja kasu tasakaalustamine, eelkõige 
noorte ettevõtjate jaoks;

Muudatusettepanek 19
Artikli 14 punkt c a (uus)

ca) ettevõtluse kui kõigil koolitustasemetel 
meetmete rakendamise olulise valdkonna 
edendamine.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15a
Töötajate haridus ja koolitus

Töötajate jätkuõppe ja -koolitusega seotud 
meetmed võivad hõlmata järgmist:
a) uute tehnoloogiliste teadmiste levitamine 
töötajate seas vastavatel seminaridel, mille 
eesmärgiks on parandada töötajate oskusi 
ja vilumusi;
b) töötajate regulaarne jätkuõpe ja 
-koolitus, et ühelt poolt edendada 
uuendustegevuse kultuuri ja teisalt luua 
tingimusi, milles töötajad saavad 
rakendada loovat initsiatiivi ja meetmeid.

Justification

This new article follows on naturally from the addition of a new objective regarding the 
education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and Fields of Action’. The 
means of achieving this objective are mentioned here.

Muudatusettepanek 21
Artikli 24 punkt d a (uus)

da) kitsaskohtade ja meetmete 
kindlakstegemine liikmesriikide 
eelarvepoliitika ja maksustamise 
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koordineerimiseks, et hõlbustada VKEde 
juurdepääsu riskikapitalile.

Muudatusettepanek 22
Artikli 28 punkt a

a) edendada info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate protsesside, teenuste ja toodete 
uuendamist, eriti VKEdes ja avalikus 
sektoris , arvestades vajalikke 
kvalifikatsiooninõudeid;

a) edendada info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate protsesside, teenuste ja toodete 
uuendamist, eriti VKEdes ja avalikus 
sektoris, arvestades vajalikke nõudeid 
kõrgele koolitustasemele, et omandada 
laialdaselt erioskusi ning tagada nende 
praktikasse rakendamine elukestva õppe 
kaudu;

Justification

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.

Muudatusettepanek 23
Artikli 28 punkt c

c) propageerida ja teadvustada info- ja 
sidetehnoloogia võimalusi ja kasu 
kodanikele ja ettevõtetele ning algatada
Euroopa tasandil arutelu info- ja 
sidetehnoloogia uute suundumuste üle.

c) propageerida ja teadvustada info- ja 
sidetehnoloogia võimalusi ja kasu 
ettevõtetele ja kodanikele, eriti töötutele ja 
erivajadustega isikutele, ning elavdada
Euroopa tasandil arutelu info- ja 
sidetehnoloogia uute suundumuste üle.

Justification

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable 
categories of person which we should pay more attention to.

Muudatusettepanek 24
Artikli 29 punkt c

c) parandada üldist huvi pakkuvate 
valdkondade elektrooniliste teenuste 
kvaliteeti, tulemuslikkust ja kättesaadavust 
ning laiendada ühiskonna elus osalemist 
info- ja sidetehnoloogia kaudu, sealhulgas 
koostalitlusvõimelised üleeuroopalised või 
piiriülesed üldist huvi pakkuvate 

c) parandada üldist huvi pakkuvate 
valdkondade elektrooniliste teenuste 
kasutuselevõttu, kvaliteeti, tulemuslikkust ja 
kättesaadavust ning laiendada ühiskonna 
elus osalemist info- ja sidetehnoloogia 
kaudu, sealhulgas koostalitlusvõimelised 
üleeuroopalised või piiriülesed üldist huvi 



PE 360.138v03-00 14/15 AD\582530ET.doc
Freelance-tõlge

ET

valdkondade teenused, ning arendada kõigile 
kasutamiseks sobivaid teenusekomponente 
ja levitada häid tavasid.

pakkuvate valdkondade teenused, ning 
arendada kõigile kasutamiseks sobivaid 
teenusekomponente ja levitada häid tavasid.

Justification

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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