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SHORT JUSTIFICATION

1. The establishment of a Competitiveness and Innovation Framework Programme for 2007-
2013 (CIP) focussing attention on small businesses is in principle to be welcomed. The 
new programme not only brings together several other programmes but also sets out new 
priority areas.

2. As the programme only accounts for one-tenth of the total research effort, despite a 
projected investment of EUR 4 212.6 million, there is a need to ensure that promotional 
funds are predominantly of benefit to businesses and are not absorbed in administrative 
spending or organisations.

3. One of the main aims of the CIP should be to support small and medium-sized enterprises 
(SMEs) developing innovative ideas in production processes and making them 
marketable. It is this ‘transformation process’ that needs deliberate support, because many 
technically promising ideas and research projects do not result in marketable products.

4. The reporting and monitoring requirements, and statistics, should be limited to the 
absolutely essential minimum, to do justice to the aim of cutting down on bureaucracy.

5. The amalgamation of nine existing support programmes in the CIP is clearly welcome.
This is likely to reduce the administrative effort and ease the access of small businesses to 
the European Union’s support programmes.

6. The ‘intelligent energy’ sector covers the whole range of innovation potential in the 
energy field. Supporting innovation for renewable energies and energy efficiency should 
be welcomed, but they are only one part of the energy sector. In the same way, innovation 
for extraction technology, systems technology, the processing industry and all existing 
branches of the energy industry need supporting.

7. Measures to support entrepreneurship and entrepreneurial skills should be addressed not 
just to those starting up businesses but to all small businesses with growth potential.

8. The aim of strengthening the competitiveness of businesses through internationalisation or 
Europeanisation should be welcomed. SMEs deliver entrepreneurial innovation when they 
are encouraged to make greater use of the European single market’s advantages.

9. The application procedure for businesses must be simple and quick to complete, so that it 
does not cause unnecessary expense or waste time. For small businesses it should be 
possible to opt for a simple procedure, in which to begin with they need only submit an 
outline form, and on receiving a favourable decision within two months hand in all the 
other information required. Alternatively companies can send in all the information 
straight away, perhaps saving time between the application and the disbursement of 
funding. In applications by joint projects, the rule should be for participants from two 
countries to be sufficient.



PE 362.822v02-00 4/31 AD\587797ET.doc

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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) Raamprogrammi raames peaks 
rahastamine vastama riigiabi käsitlevatele 
ühenduse eeskirjadele ja sellekohastele 
õigusaktidele ning kehtivale VKEde 
ühenduse määratlusele.

Justification

Concentration on the main conditions for funding.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 17

(17) VKEdele ettenähtud ühenduse 
turupõhised rahastamisvahendid täiendavad 
riikliku tasandi rahastamisskeeme ja lisavad 
neile mõjuvõimu. Need võivad soodustada 
erainvesteeringuid uute uuenduslike 
ettevõtete loomiseks ja toetada suure 
kasvupotentsiaaliga ettevõtteid 
laienemisetapis, et vähendada 
märkimisväärset omakapitali puudujääki. 
Need võivad parandada olemasolevate 
VKEde juurdepääsu laenudele, et toetada 
konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali.

(17) VKEdele ettenähtud ühenduse 
turupõhised rahastamisvahendid täiendavad 
riikliku tasandi rahastamisskeeme ja lisavad 
neile mõjuvõimu. Need võivad soodustada 
erainvesteeringuid uute uuenduslike 
ettevõtete loomiseks ja toetada suure 
kasvupotentsiaaliga ettevõtteid 
laienemisetapis, et vähendada 
märkimisväärset omakapitali puudujääki. 
Need võivad parandada olemasolevate 
VKEde juurdepääsu laenudele, et toetada 
konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. 
Need võivad parandada VKEde 
juurdepääsu riskikapitalile tegevuste jaoks, 
mille eesmärgiks on teadusuuringute 
tulemuste muutmine turuküpseteks 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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toodeteks. Sel eesmärgil peaks Euroopa 
Komisjon uurima, kas ning mil määral 
peaks olema lubatud kasutada ettevõtluse 
ja uuendustegevuse programmi 
rahastamisvahenditena seitsmenda 
teadusuuringute raamprogrammi 
vahendeid.

Justification

In view of the large risk involved, there is a major funding gap in the field of technology 
transfer, i.e. the transformation of the results of research into marketable products. However, 
the CIP programme’s budget is insufficient to narrow this gap significantly. Accordingly the 
Commission should link up to the Seventh Research Framework programme and make it 
possible to draw on finance from this source for investment in funds operating in the field of 
technology transfer.

Muudatusettepanek 3
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, samuti uuenduste, teadmiste, 
tehnoloogia ja teadusuuringute tulemuste
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, nagu pakuvad euroinfokeskused 
(EIC) või innovatsiooni levikeskused (IRC),
horisontaalset ulatust tuleks tugevdada. See 
puudutab ühenduse programme ja VKEde 
osalemise edendamist nendes programmides, 
eriti VKEde osalemist ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse raamprogrammis ning 
üleeuroopalistes avalikes hangetes.
Hinnangutes on samuti rõhutatud komisjoni 
ja VKEde koostöö hõlbustamise tähtsust. 
Sellega seoses on Euroopa tugiteenuste 
toimimise tõhususe seisukohalt tarvis 
tagada avaliku sektori vahendite 
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kasutamise läbipaistvus. 

Justification

In the past, the EIC and IRC have shown themselves to be useful contact points for SMEs. The 
new tendering procedure for business support networks, scheduled for 2006, should draw on 
existing experience and should be used as an opportunity for administrative simplification.
Accordingly we need to ensure that efficient operations are not hampered by disproportionate 
reporting obligations. Participation in the dissemination of recent research results, and 
support for SMEs in their access to Europe-wide public tendering procedures, should also 
form part of the networks’ activities. Both are of great importance for the innovation process 
and the expansion of a firm’s business operations.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) Komisjon peaks pöörama erilist 
tähelepanu ELi äärepoolsemate 
piirkondade VKEde toetamisele. Sellepärast 
tuleks ergutada ettevõtlust ja uuendust 
toetavate teenistuste ja võrgustike 
edendamist kõige äärepoolsemates 
piirkondades.

Justification

The European networks for the promotion of innovation mainly operate in large urban areas, 
spreading their benefits on a small scale. Importance should also be attached to promoting 
these networks in the most remote regions of the EU so that SMEs can exploit any 
opportunities that present themselves.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 30 a (uus)

(30 a) Euroopa konkurentsivõime 
tugevdamiseks ja tervikliku infoühiskonna 
loomiseks tuleb eelistada 
digitaaltehnoloogiat, mille peamine 
eesmärk on ületada "digitaalne lõhe" 
erinevate piirkondade ja erinevate 
ühiskonnakihtide vahel.

Justification

As with many of the basic Lisbon policies, it is vital both for European competitiveness and 
social cohesion to bridge the digital divide between regions and social groups. No European 
citizen should be excluded from the information society.
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Muudatusettepanek 6
Põhjendus 42 a (uus)

(42 a) Lähitulevikus kasvab nõudlus puhta 
tehnoloogia ja taastuvate energiaallikate 
järele. ELi tööstusettevõtted peavad seadma 
endale eesmärgiks haarata endale nendes 
tegevusvaldkondades maailmas juhtiv 
positsioon. Oluline eelis on ettevõtetel, kes 
kohandavad end kiiremini rangemate 
keskkonnakaitsenormidega.

Justification

The development of clean technologies and renewable sources of energy should be a prime 
EU objective since it is these that will give European enterprises a significant competitive 
edge in the future.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 lõige 2

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline 
sotsiaalmajandus koos keskkonna 
kvaliteedi tõstmise ja kõrgetasemelise 
kaitsega.

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mis suudab 
väga konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse raames saavutada püsiva 
majanduskasvu ning tagada seejuures 
sotsiaalse kaitse kõrge taseme ja kõrged 
keskkonnakaitsenormid. Seejuures 
pööratakse erilist tähelepanu väikeste ja 
keskmisega suurusega ettevõtjate 
toetamisele ning teadusuuringute tulemuste 
uuenduslikule rakendamisele.

Justification

Simplification and clarification of wording.

Muudatusettepanek 8
Artikli 1 lõige 3

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

3. Raamprogramm ei kata teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise alast tegevust, mis 
toimub asutamislepingu artikli 166 alusel, 
kuid toetab sõnaselgelt uurimis- ja 
arengutulemuste uuenduslikku, 
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ettevõtlikku rakendamist.

Justification

The application of research and development results in entrepreneurial production processes 
and marketable products is crucial when exploiting the innovation potential.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 punkt d

d) muud kolmandad riigid, kui see on 
lubatud kokkulepetega.

välja jäetud 

Justification

Extending the programme to cover the whole world is beyond the financial scope of the 
programme and will mean that urgent tasks cannot be tackled properly.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud iga-aastaste 
tööprogrammide parandused, mis käsitlevad 
eelarvelisi assigneeringuid üle 1 miljoni 
euro, võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 
osutatud korras.

2. Lõikes 1 osutatud iga-aastaste 
tööprogrammide parandused, mis käsitlevad 
eelarvelisi assigneeringuid üle 1 miljoni 
euro, hakkavad kehtima alles pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Justification

In this way major programme and budget changes will be subject to public scrutiny.

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi;

b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi, eriti 
euroinfokeskuste (EIC) võrk Euroopa 
Liidus;

Justification

The Euro Info Centre network already has experience in this field and so can also provide 
assistance for small businesses.
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Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) poliitikasuundade analüüsimine, 
arendamine ja koordineerimine osalevate 
riikidega;

välja jäetud 

Justification

Concentrating funding on the essential tasks means reducing the number of applicants.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõike 1 punkt f

f) liikmesriikide või piirkondade 
ühistegevuse toetamine;

f) soodsa keskkonna loomine väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate koostööks;

Justification

Concentration of funding for SMEs and desirable environment to develop innovative SMEs' 
activities.

Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõike 1 punkt h

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

h) väikesi või keskmise suurusega 
ettevõtjaid või nende ühendusi esindavate 
valitsusväliste institutsioonide koostöö
riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Justification

The promotion of innovation in businesses should take priority and so it makes better sense to 
support institutions close to the businesses than just to promote twinning between authorities.

Muudatusettepanek 15
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teatab raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste 
peamised tulemused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

5. Komisjon esitab iga-aastase rakendamise 
aruande, samuti raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste 
peamised tulemused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa majandus- ja 
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sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.

Justification

In order to decide yearly the necessary funding and budgetary conditions, the EP as budget 
authority should be informed regularly about the state of play of implementation.

Muudatusettepanek 16
Pealkiri I, artikkel 9 a (uus)

Artikkel 9 a
Taotluse esitamise menetlus

1. Komisjon arendab välja lihtsa ja 
mittebürokraatliku taotluse esitamise 
menetluse, mis annab osalejatele võimaluse 
esimese lühikese standardavalduse abil 
lasta kontrollida projekti toetusvõimalusi, 
enne kui tuleb esitada üksikasjalikud 
andmed.
2. Komisjoni arvamuse esitamise tähtaeg 
lihtsustatud taotluse esitamise menetluse 
puhul arvates lihtsustatud taotluse 
laekumisest arvamuse esitamiseni on kaks 
kuud.
3. Osalejatelt, kes kohe esitavad täielikud 
andmed, ei tohi nõuda lihtsustatud taotluse 
esitamise menetluse kasutamist.
4. Lihtsustatud taotluse esitamise 
menetluse raames võimaldab komisjon 
lisaks taotluse esitamise tähtajale 
kahekuulist lisaaega, mis võimaldab eriti 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
osaleda Euroopa Liidu 
toetusprogrammides tarbetult suure 
bürokraatiata.
5. See menetlusviis kehtib kogu 
raamprogrammi kõigi osaprogrammide 
puhul.

Justification

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
hurdles that might discourage the use of innovation funding. A simplified procedure makes 
special sense for small businesses as unnecessary further work is avoided if project funding is 
turned down.
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Muudatusettepanek 17
Artikli 10 lõike 2 punkt b

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks; 

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks riiklikul ja eriti piiriülesel 
tasandil;

Justification

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.

Muudatusettepanek 18
Artikli 10 lõike 2 punkt d

d) ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur; d) ettevõtlikkus ja ettevõtlusvõimed;

Justification

Entrepreneurship and entrepreneurial skills are essential to create innovation in industry.

Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõike 2 punkt e

e) ettevõtlusele ja uuendustegevusele 
suunatud majandus- ja haldusreform.

e) bürokraatlike takistuste kõrvaldamine ja 
asjakohaste tingimuste loomine.

Justification

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Muudatusettepanek 20
Artikli 11 sissejuhatav osa

Meetmed asutamisel olevate ja arenevate 
VKEde ning uuendustegevuse, sh 
ökouuenduste rahastamiseks võivad hõlmata 
järgmist:

Meetmed asutamisel olevate ja arenevate 
VKEde, uuendustegevuse, sh ökouuenduste 
ning nende äritegevuse 
rahvusvahelistumise rahastamiseks võivad 
hõlmata järgmist:
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Justification

Promoting the internationalisation of SMEs should also be an explicit objective of the 
financial instruments. In practice, the difficulties involved in cross-border investment projects 
are often exacerbated because specific additional risks arising from the SMEs’ foreign 
activity cannot be shared. The internationalisation of SMEs is clearly a task for the EU if ever 
there was one, given its cross-border nature, and should therefore be promoted not only by 
advisory services but also financially.

Muudatusettepanek 21
Artikli 12 punkt b a (uus)

b a) koostöö tugevdamine uuenduslike 
VKEde vahel kogu Euroopas eesmärgiga 
luua üksteisega koopereeruvaid 
teadusuurimisasutusi, mis toetaksid 
uuendustegevust ja eesrindlikke 
tehnoloogiaid;

Justification

Research is one of the foundations on which efforts to boost innovation should be based.
SMEs in similar sectors could cooperate through cost-sharing to finance effectively the 
innovation of research establishments to provide them with a continuous input of new, 
innovative ideas.

Muudatusettepanek 22
Artikli 12 punkt c

c) ettevõtete rahvusvahelise koostöö 
edendamine ja hõlbustamine.

c) ettevõtete piiriülese koostöö edendamine 
ja hõlbustamine Euroopa siseturu piires, 
samuti kolmandate riikide ettevõtjatega, et 
tugevdada kaubandus- ja 
investeerimissidemeid.

Justification

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Muudatusettepanek 23
Artikli 13 punkt d

d) riikidevahelise teadmiste ja tehnoloogia 
edasiandmisega seotud teenuste ning 
intellektuaalse ja tööstusomandi haldamise
toetamine;

d) riikidevahelise teadmiste ja tehnoloogia 
edasiandmisega seotud teenuste, VKEde 
hulgas kõikjal ELis uuenduslike ideede 
levitamise ning intellektuaalse ja 
tööstusomandi õiguste kaitseks mõeldud 
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asjakohaste meetmete toetamine;

Justification

Given that there have already been delays in establishing a Community patent, leaving 
European enterprises, and particularly SMEs, unprotected, the dissemination and transfer of 
knowledge and innovative ideas should be accompanied by appropriate measures to 
safeguard intellectual and industrial property rights.

Muudatusettepanek 24
Artikli 14 punkt c

c) poliitiliste meetmete väljatöötamise ja 
osalejate, sh riiklike ja piirkondlike 
programmide juhtide vahelise koostöö 
toetamine.

c) poliitiliste meetmete väljatöötamise ja 
osalejate toetamine.

Justification

The support should go not to advisory companies or consultancies but to innovation-oriented 
businesses.

Muudatusettepanek 25
Artikli 14 punkt c a (uus)

c a) personali liikuvuse soodustamine 
VKEde ja teadusuurimisasutuste vahel 
eesmärgiga vahetada kogemusi ja 
parandada meetodeid.

Justification

A better combination of entrepreneurship and innovation culture calls for greater and 
improved interaction between research and industry. This can be taken further by promoting 
contacts between scientists and entrepreneurs in order to exchange views and practices.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 15

Artikkel 15
Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud 
majandus- ja haldusreform.

välja jäetud 

Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud 
majandus- ja haldusreformi meetmed 
võivad hõlmata järgmist:
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a) andmete kogumine, saavutatu 
analüüsimine ja jälgimine, 
poliitikasuundade arendamine ja 
kooskõlastamine;
b) tööstus- ja teenindussektori 
konkurentsivõime tõstmise strateegia 
määratlemisele ja edendamisele 
kaasaaitamine;
c) üksteiselt õppimise toetamine riiklikes ja 
piirkondlikes haldusasutustes, et saavutada 
paremaid tulemusi.

Justification

Supporting economic and administrative reform is a national task and therefore comes under 
the subsidiarity rule.

Muudatusettepanek 27
Artikli 16 lõige 1

1. Ühenduse rahastamisvahendeid 
kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde 
rahastamist nende elutsükli teatud etappides: 
asutamine, käivitamine, laiendamine ja 
äritegevuse ülekandmine. VKEde 
investeeringud sellistesse valdkondadesse 
nagu tehnoloogia areng, uuendustegevus ja
tehnosiire lisatakse rahastamisvahendite 
rakendusalasse.

1. Ühenduse rahastamisvahendeid 
kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde 
rahastamist nende elutsükli teatud etappides: 
asutamine, käivitamine, laiendamine ja 
äritegevuse ülekandmine. VKEde 
investeeringud sellistesse valdkondadesse 
nagu tehnoloogia areng, uuendustegevus, 
tehnosiire ning nende tegevuse piiriülene 
laiendamine lisatakse rahastamisvahendite 
rakendusalasse.

Justification

The competitiveness and innovative effort of businesses in the European single market needs 
strengthening.

Muudatusettepanek 28
Artikli 17 lõike 2 teine lõik

Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja 
käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid, konkreetsetele 
sektoritele, tehnoloogiatele või 

Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja 
käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid, konkreetsetele 
sektoritele, tehnoloogiatele või 
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teadusuuringute ja tehnoloogia arendusele 
keskendatud fondid ning äriinkubaatoritega 
seotud fondid, mis omakorda annavad 
kapitali VKEdele. GIF1 võib osaleda ka 
investeerimisel investorite võrgu 
arendatavatesse fondidesse ja 
investeerimisvahenditesse.

teadusuuringute ja tehnoloogia arendusele 
keskendatud fondid ning äriinkubaatoritega 
seotud fondid, mis omakorda annavad 
kapitali VKEdele. GIF 1 võib investeerida 
asutamis-, käivitamis- või tehnosiirde 
fondidesse, mis on asutatud ainult või 
peamiselt keskvalitsuste ja/või avalik-
õiguslike asutuste poolt või mis annavad 
nendes fondides erainvestoritele avalik-
õiguslike investoritega võrreldes 
soodusrežiimi, juhul kui need fondid/kavad 
toimivad vastavalt turupõhimõtetele. GIF1 
võib osaleda ka investeerimisel investorite 
võrgu arendatavatesse fondidesse ja 
investeerimisvahenditesse, samuti 
pilootprojektides tehnosiirde raames.

Begründung

Die ETF-Startkapitalfazilität, die der GIF 1 im Rahmen des Mehrjahresprogramms 
vorausging, wurde in den letzten Jahren sehr selten in Anspruch genommen, da es an privaten 
Kapitalgebern fehlte, die bereit waren, den erforderlichen Anteil von 50% des in den 
betreffenden Fonds investierten Kapitals zu übernehmen. Um das Funktionieren der GIF 1 zu 
gewährleisten, sollte sie für öffentliche Kapitalgeber geöffnet werden.

Die GIF 1 sollte auch im Bereich des Technologietransfers eingesetzt und ihr Schwerpunkt 
auf Pilotprojekte gelegt werden, da die Finanzierungslücke in diesem Bereich nicht mit 
Mitteln aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geschlossen 
werden kann.

Muudatusettepanek 29
Artikli 18 lõike 2 teine lõik

Esimene osa: a) finantseerimine 
laenuvahendite varal laenude või liisingu 
kaudu VKEdele, mille riskiastet on hinnatud 
kõrgemaks, kuna nad investeerivad 
sellistesse teadmispõhistesse tegevustesse 
nagu tehnoloogiaarendus, uuendustegevus ja 
tehnosiire; sel põhjusel ja piisava tagatise 
puudumise tõttu on neil rahastamisvõimalusi 
eriti raske leida.

Esimene osa: a) finantseerimine 
laenuvahendite varal laenude või liisingu 
kaudu VKEdele, mille riskiastet on hinnatud 
kõrgemaks, kuna nad investeerivad 
sellistesse teadmispõhistesse tegevustesse 
nagu tehnoloogiaarendus, uuendustegevus ja 
tehnosiire või nende äritegevuse piiriülene 
laiendamine; sel põhjusel ja piisava tagatise 
puudumise tõttu on neil rahastamisvõimalusi 
eriti raske leida.

Justification

Small businesses face particular funding difficulties when they expand their business activity 
into neighbouring countries, as financial institutions scale up their risk assessment or the
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information available on the investment area is inadequate.

Muudatusettepanek 30
Artikli 20 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Lõike 1 järgi võib rahalist toetust anda 
võrgustikku kuuluvatele partneritele 
järgmiste teenuste pakkumisel:

2. Ettevõtete, eriti VKEde, lõike 1 järgi
ettenähtud teenustega varustamise võib 
teha ülesandeks ettevõtetele 
lähedalseisvatele nõustamisfirmadele, kelle 
eriteadmised põhinevad kehtival 
turumajandusel ja olemasolevatel Euroopa 
äritegevuse toetamise võrgustikel, nagu 
euroinfokeskused (EIC) ja innovatsiooni 
levikeskused (IRC). Rahalist toetust võib 
anda võrgustikku kuuluvatele partneritele 
järgmiste teenuste pakkumisel:

Justification

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Muudatusettepanek 31
Artikli 20 lõike 2 punkt a

a) teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö 
teenused; 

a) teabe-, toetus-, tagasiside- ja ettevõtjate 
koostöö teenused, nagu pakub 
euroinfokeskuste (EIC) võrk, et muuta 
VKEde juhtimine professionaalsemaks;

Justification

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Muudatusettepanek 32
Artikli 20 lõike 2 punkt b

b) uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste 
edasiandmise teenused;

b) uuendus-, tehnoloogia-, teadmiste ja 
teadusuuringute tulemuste edasiandmise 
alased teenused, nagu pakuvad 
euroinfokeskused (EIC);
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Justification

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Muudatusettepanek 33
Artikli 20 lõike 2 punkt c

c) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis.

c) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis ning 
VKEde juurdepääsu üleeuroopalistele 
avalikele hangetele.

Justification

Participation in public tendering procedures enables SMEs to extend their business activities.

Muudatusettepanek 34
Artikli 20 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) teenused, mis puudutavad eriteadmisi, 
mis reaalselt vastavad VKEde praktilistele 
vajadustele võtta üle eesrindlikke 
tehnoloogiaid;

Justification

Taking innovative action often requires specialised information and knowledge which SMEs 
have difficulty accessing owing to their limited resources and lack of specialist personnel. The 
contribution of the European networks could be very important in this area.

Muudatusettepanek 35
Artikli 20 lõike 2 punkt c b (uus)

c b) leviteenused, mis edastavad 
tehnoloogia ja teaduse ning 
teadusuuringute valdkonna uusi ideid 
VKEdele.

Justification

The promotion of innovative ideas from the scientific field to industry will give a greater 
impulse to innovative measures. Owing to their limited opportunities for obtaining 
information, SMEs in particular should be encouraged through the European networks to 
come into contact with new, innovative ideas in the fields of research and technology which 
they will subsequently implemement.



PE 362.822v02-00 18/31 AD\587797ET.doc

ET

Muudatusettepanek 36
Artikli 20 lõige 3

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 punktides 
a, b ja c nimetatud teenuste osutamiseks. 
Konkursi tulemusel võib komisjon sõlmida 
väljavalitud taotlejatega partnerluse 
raamlepingu, milles näidatakse ära 
pakutavate teenuste tüüp, antavate toetuste 
kord ning kõigi poolte üldised õigused ja 
kohustused. Partnerluse raamlepingu võib 
sõlmida kogu programmi kehtivuse ajaks.

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 punktides 
a, b ja c nimetatud teenuste osutamiseks. 
Seejuures pannakse erilist rõhku 
kandidaatide asjaomastele kogemustele 
ettevõtete, eriti VKEde, abiteenuste 
kavandamisel ja elluviimisel, eriti nende 
tegevuse piiriülese laiendamise valdkonnas. 
Konkursi tulemusel võib komisjon sõlmida 
väljavalitud taotlejatega partnerluse 
raamlepingu, milles näidatakse ära 
pakutavate teenuste tüüp, antavate toetuste 
kord ning kõigi poolte üldised õigused ja 
kohustused. Partnerluse raamlepingu võib 
sõlmida kogu programmi kehtivuse ajaks.

Justification

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Muudatusettepanek 37
Artikli 21 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Koostööd tegevate programmide rühm
võib saada ühenduselt toetust, kui:

2. Mitme programmi ühine rakendamine
võib saada ühenduselt toetust, kui:

Justification

Simpler and clearer wording.

Muudatusettepanek 38
Artikli 21 lõike 2 punkt b

b) neisse on kokku kaasatud vähemalt kolm 
osalevat riiki ning

b) osalejaid on vähemalt kahest osalevast 
riigist ning

Justification

A minimum of two participating countries is sufficient to bring about the desired effect.

Muudatusettepanek 39
Artikli 21 lõige 3
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3. Ühenduse korraldatava konkursi 
tulemusel võidakse toetamiseks välja valida 
koostööd tegevate programmide rühmad, 
mis vastavad esitatud nõuetele.

3. Toetamiseks võidakse välja valida 
koostööd tegevate programmide rühmad, 
mis vastavad esitatud nõuetele

Justification

Simpler wording.

Muudatusettepanek 40
Artikli 21 lõige 4

4. Valitud programmirühmadele võidakse 
anda toetust, et lisada väärtust kas kogu 
rühmale või ühele või mitmele konkreetsele 
programmile selles rühmas, luua sünergiat 
koostööd tegevate programmide vahel või 
aidata saavutada kriitilist massi.

4. Valitud programmirühmadele võidakse 
anda toetust, et lisada väärtust kas kogu 
rühmale või ühele või mitmele konkreetsele 
programmile selles rühmas, luua sünergiat 
koostööd tegevate programmide vahel või 
aidata saavutada kriitilist massi. Seejuures
peaks Euroopa uuendusruumi lisaväärtus 
tunduvalt suurenema.

Justification

This should entail discernible added value for the European area of innovation.

Muudatusettepanek 41
Artikli 23 pealkiri

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Majandusega seotud organisatsioonide 
partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Begründung

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Muudatusettepanek 42
Artikli 23 lõige 1

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 
seejärel kokkuleppel asjaomaste riiklike või 

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
majandusega seotud organisatsioonide
vahel. Kontaktpunktid võivad seejärel 
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piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

kokkuleppel asjaomaste riiklike või 
piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

Begründung

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Muudatusettepanek 43
Artikli 23 lõige 2

2. Komisjon vaatab läbi juhtiva eksperdi või 
ekspertide rühma koostatud tööplaani ja võib 
anda osalevatele asutustele toetust.

2. Komisjon vaatab läbi juhtiva eksperdi või 
ekspertide rühma koostatud tööplaani ja võib 
anda osalevatele organisatsioonidele toetust.

Justification

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Muudatusettepanek 44
Artikli 23 lõige 3

3. Komisjon võib asutuste partnerluse 
toetamiseks moodustada asjaomased 
kesksed tugiteenused.

välja jäetud 

Justification

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Muudatusettepanek 45
Artikli 24 sissejuhatav osa

Komisjon võib teha järgmist: Komisjon teeb regulaarselt järgmist:

Justification

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.
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Muudatusettepanek 46
Artikli 24 punkt b a (uus)

b a) ettevõtlust toetavate ja uuendusi 
soodustavate teenistuste töö hindamine, 
milleks püstitatakse kvantitatiivseid 
eesmärke ja esitatakse korrapäraselt 
asjakohaseid aruandeid;

Justification

The evaluation of the work of the SME support networks is important. It can be carried out by 
adopting quantitative targets which may be compared with the support services for these 
networks hitherto. These targets could be accompanied by a report evaluating the work of the 
networks and added value.

Muudatusettepanek 47
Artikli 24 lõige 1 a (uus)

Tulemused avaldatakse.

Justification

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Muudatusettepanek 48
Artikkel 25

Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud 
eesmärgid ja prioriteedid, täitmise ajakavad, 
osalemiseeskirjad ning artiklites 16–23 
nimetatud meetmete valiku- ja 
hindamiskriteeriumid.

Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud 
eesmärgid ja prioriteedid, täitmise ajakavad, 
osalemiseeskirjad ning artiklites 16–23 
nimetatud meetmete valiku- ja 
hindamiskriteeriumid. Eesmärgid ja 
prioriteedid peavad olema määratletud nii, 
et neid oleks võimalik kohandada tulevaste 
arengusuundade ja uute raskuspunktidega.
Eeskirjad ja kriteeriumid tuleks töötada 
välja ühiselt koos huvitatud ringkondadega 
ning need peaksid olema läbipaistvad, 
selgesti arusaadavad ja mõistetavad kõigi 
osapoolte jaoks.

Justification

Only a flexible programme can ensure optimum use of the budget over the relatively long 
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(seven-year) period. It must remain possible to re-allocate the financial instruments to other 
purposes in the light of new developments. Accordingly the criteria must be comprehensible 
and transparent for all interested parties and participants. This will facilitate the submission 
of good quality applications with a chance of success, and enhance the take-up of the 
instrument in question.

Muudatusettepanek 49
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 
kodanikele ja ettevõtetele, suurendada 
usaldust ja avatust uute tehnoloogiate 
suhtes ning algatada Euroopa tasandil 
arutelu info- ja sidetehnoloogia uute 
suundumuste üle.

Justification

The objective of awareness-raising campaigns and other projects in the ICT programme 
should be to promote an open attitude on the part of citizens towards technological 
innovations. The use of new and promising procedures is often hampered by an unwarranted 
reluctance and apprehensiveness.

Muudatusettepanek 50
Artikli 28 punktid c a ja c b (uus)

c a) bürokraatia vähendamine tänapäevaste 
elektrooniliste teenuste edendamisega;
c b) VKEdele enamate stiimulite loomine 
uue töömudeli üle võtmiseks, mille aluseks 
on e-kaubandus ning ühtlasi varustatus 
elektrooniliste tehingute turvalisuse 
tagamiseks sobiva infrastruktuuriga.

Justification

Less red tape will make procedures significantly easier for SMEs. At the same time, e-
commerce is crucial to the viability of European SMEs. However, it is essential to lay down 
high security standards for e-commerce to gain the confidence of European citizens.

Muudatusettepanek 51
Artikkel 30

Info- ja sidetehnoloogia poliitika 
toetusprogrammi võib rakendada projektide, 
heade tavade levitamise meetmete ja 
temaatiliste võrkude kaudu, sealhulgas 

Info- ja sidetehnoloogia poliitika 
toetusprogrammi võib rakendada projektide, 
heade tavade levitamise meetmete ja 
temaatiliste võrkude kaudu, sealhulgas 



AD\587797ET.doc 23/31 PE 362.822v02-00

ET

võidakse laialdaselt katsetada ja tutvustada 
uuenduslikke üleeuroopalisi avalikke 
teenuseid.

võidakse laialdaselt katsetada ja tutvustada 
uuenduslikke üleeuroopalisi avalikke 
teenuseid. Üleeuroopaliste avalike 
hankemenetluste ja VKEdele sobivate 
hankekriteeriumide kaudu antakse 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele võimalus osaleda 
ühishuviprojektides.

Projektide, heade tavade levitamise 
meetmete ja temaatiliste võrkude eesmärk 
on stimuleerida uuenduslike info- ja 
sidetehnoloogial põhinevate lahenduste 
levikut ja parimat kasutamist, eriti üldist 
huvi pakkuvate valdkondade teenustes. 
Ühenduse toetus aitab ka kergemini 
koordineerida ja rakendada infoühiskonna 
arendamise meetmeid kõigis liikmesriikides.

Projektide, heade tavade levitamise 
meetmete ja temaatiliste võrkude eesmärk 
on stimuleerida uuenduslike info- ja 
sidetehnoloogial põhinevate lahenduste 
levikut ja parimat kasutamist, eriti üldist 
huvi pakkuvate valdkondade teenustes. 
Seejuures peab olema tagatud, et info- ja 
sidetehnoloogiateenuste rakendamine 
aitaks tegelikult kaasa struktuuride ja 
protsesside lihtsustamisele ja avalike 
haldusasutuste tõhususe suurendamisele.
Ühenduse toetus aitab ka kergemini 
koordineerida ja rakendada infoühiskonna 
arendamise meetmeid kõigis liikmesriikides.

Justification

Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business 
activities. Accordingly the tendering criteria must be such that SMEs are not de facto 
excluded by inappropriately-sized lots or excessive requirements for official certificates. As 
part of the competitiveness programme, the ICT provisions should also target small and 
medium-sized businesses.

Services such as those in the field of eGovernment or eHealth must not merely reproduce the 
existing administrative and communication processes in electronic form, but must 
demonstrably contribute to simplifying, speeding up and increasing the efficiency of these 
processes.

Muudatusettepanek 52
Artikli 31 lõike 2 teine lõik

Ühendus võib määrata lõike 1 punktis a 
nimetatud projektide toetuseks kuni 50% 
nende kogumaksumusest. Avaliku sektori 
asutustele võidakse lisakulud hüvitada 
100% ulatuses.

Ühendus võib määrata lõike 1 punktis a 
nimetatud projektide toetuseks kuni 50% 
nende kogumaksumusest. 
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Justification

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest. 100 % grants create incentives to misuse public funds. Placing public-
sector bodies at an advantage is a breach of the European Union’s competition rules.

Muudatusettepanek 53
Artikli 31 lõike 3 teine lõik

Ühenduse panus lõike 1 punktis b sätestatud 
meetmetesse piirdub otseste kuludega, mida 
peetakse vajalikuks või asjakohaseks 
meetme konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel.

Ühenduse panus lõike 1 punktis b sätestatud 
meetmetesse piirdub 50 %-ga otsestest 
kuludest, mida peetakse vajalikuks või 
asjakohaseks meetme konkreetsete 
eesmärkide saavutamisel.

Justification

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Muudatusettepanek 54
Artikli 31 lõike 4 teine lõik

Temaatilistele võrkudele annab ühendus 
toetust võrgu loomiseks ja 
koordineerimiseks vajalike abikõlblike 
lisakulude ulatuses. Ühendus võib nende 
meetmete abikõlblikud lisakulud 
kompenseerida.

Temaatilistele võrkudele annab ühendus 
toetusi võrgu loomiseks ja 
koordineerimiseks 50% ulatuses vajalikest 
abikõlblikest lisakuludest. Ühendus võib 
nende meetmete abikõlblikud lisakulud 
kompenseerida.

Justification

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Muudatusettepanek 55
Artikli 33 punkt b

b) avalik-õiguslike asutuste ja huvitatud 
poolte ekspertide kohtumised, konverentsid 
ja muud üritused;

b) avalik-õiguslike asutuste ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ja muude 
huvitatud poolte ekspertide kohtumised, 
konverentsid ja muud üritused;

Justification

Only the active involvement of SMEs is likely to ensure that measures in the ICT domain are 
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designed in a business-friendly way.

Muudatusettepanek 56
Artikkel 36

Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud 
eesmärgid ja prioriteedid, nende 
saavutamiseks vajalikud meetmed, täitmise 
ajakavad ning määratakse kindlaks 
rakendusmeetmete hindamis- ja 
valikukriteeriumid vastavalt artiklis 26 
esitatud eesmärkidele.

Tööprogrammis sätestatakse üksikasjalikud 
eesmärgid ja prioriteedid, nende 
saavutamiseks vajalikud meetmed, täitmise 
ajakavad ning määratakse kindlaks 
rakendusmeetmete hindamis- ja 
valikukriteeriumid vastavalt artiklis 26 
esitatud eesmärkidele. Eesmärgid ja 
prioriteedid peavad olema määratletud nii, 
et neid oleks võimalik kohandada tulevaste 
arengusuundade ja uute raskuspunktidega.
Eeskirjad ja kriteeriumid tuleks töötada 
välja ühiselt koos huvitatud ringkondadega 
ning need peaksid olema läbipaistvad, 
selgesti arusaadavad ja mõistetavad kõigi 
osapoolte jaoks.

Justification

Making the best possible use of the budget funds over the relatively long period of seven years 
can be ensured only by giving the programme a flexible shape. It must remain possible to 
reallocate the financial instruments to other purposes in the event of new developments. At 
the same time the criteria must be realistic and transparent to all interested parties and 
participants. This will facilitate effective and successful applications for, and subsequent use 
of, the instrument concerned.

Muudatusettepanek 57
III peatüki pealkiri

Programm "Arukas energeetika - Euroopa" Programm "Arukas energeetika"

Justification

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.

Muudatusettepanek 58
Artikli 37 lõike 2 punkt b

b) edendada uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning toetada energeetika 
mitmekesistamist;

b) edendada uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning toetada energeetika 
mitmekesistamist, säilitades olemasolevad 
puhtad energiaallikad;
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Justification

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Muudatusettepanek 59
Artikli 38 punkt b

b) suurendada liikmesriikides 
investeeringuid uutesse ja tõhusaimatesse 
tehnoloogiatesse energiatõhususe, taastuvate 
energiaallikate ja energeetika 
mitmekesistamise valdkonnas, kaotades lõhe 
uuenduslike tehnoloogiate eduka 
tutvustamise ja nende laialdase turul 
kasutamise vahel, et kasutada ära avaliku ja 
erasektori investeeringuid, edendada 
strateegilise võtmetähtsusega tehnoloogiaid, 
vähendada kulusid, täiendada turukogemusi 
ning aidata kaasa seda laadi investeeringuid 
tõkestavate finantsriskide ning muude 
võimalike riskide ja takistuste 
kõrvaldamisele;

b) suurendada liikmesriikides 
investeeringuid uutesse ja tõhusaimatesse 
tehnoloogiatesse energiatõhususe, taastuvate 
energiaallikate ja energeetika 
mitmekesistamise valdkonnas, säilitades 
olemasolevad puhtad energiaallikad, 
kaotades lõhe uuenduslike tehnoloogiate 
eduka tutvustamise ja nende laialdase turul 
kasutamise vahel, et kasutada ära avaliku ja 
erasektori investeeringuid, edendada 
strateegilise võtmetähtsusega tehnoloogiaid, 
vähendada kulusid, täiendada turukogemusi 
ning aidata kaasa seda laadi investeeringuid 
tõkestavate finantsriskide ning muude 
võimalike riskide ja takistuste 
kõrvaldamisele;

Justification

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Muudatusettepanek 60
Artikli 40 punkt a

a) uute ja taastuvate energiaallikate 
edendamine elektrienergia ja soojuse 
tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 
tootmiseks ning energiaallikate 
mitmekesistamise toetamine, välja arvatud 
artikliga 41 hõlmatud meetmed;

a) uute ja taastuvate energiaallikate 
edendamine elektrienergia ja soojuse 
tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 
tootmiseks ning energiaallikate 
mitmekesistamise toetamine, säilitades 
olemasolevad puhtad energiaallikad, välja 
arvatud artikliga 41 hõlmatud meetmed;

Justification

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
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choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Muudatusettepanek 61
Artikli 43 punkt e a (uus)

e a) selliste võrgustike loomine ja rahaline 
toetamine, mille eesmärgiks on edendada 
energeetikasektoris uuenduslike 
tehnoloogiate eeliseid ja edastada teavet 
nende eeliste kohta, nagu nt 
energiatehnoloogiate edendamisega 
tegelevate organisatsioonide võrk (OPET).

Justification

The operation of appropriately organised networks will facilitate and make more effective the 
exchange of best practices and the dissemination of know-how relating to new, viable sources 
of energy.

Muudatusettepanek 62
Artikkel 45

Tööprogrammiga nähakse ette iga 
konkreetset meedet käsitlevad eeskirjad, 
artiklis 37 sätestatud eesmärkide 
rakendusmeetmed, samuti rakendus- ja 
rahastamiskord ning osalemiseeskirjad. 
Programmis määratakse kindlaks 
valikukriteeriumid, mis kajastavad 
programmi „Arukas energeetika – Euroopa“ 
eesmärke, ning sätestatakse tööprogrammi 
rakendamise soovituslik ajakava, eelkõige 
seoses pakkumiskutsete sisuga.

Tööprogrammiga nähakse ette iga 
konkreetset meedet käsitlevad eeskirjad, 
artiklis 37 sätestatud eesmärkide 
rakendusmeetmed, samuti rakendus- ja 
rahastamiskord ning osalemiseeskirjad. 
Programmis määratakse kindlaks 
valikukriteeriumid, mis kajastavad 
programmi „Arukas energeetika“ eesmärke, 
ning sätestatakse tööprogrammi rakendamise 
soovituslik ajakava, eelkõige seoses 
pakkumiskutsete sisuga. Eeskirjad ja 
kriteeriumid tuleks töötada välja ühiselt 
koos huvitatud ringkondadega ning need 
peaksid olema läbipaistvad, selgesti 
arusaadavad ja mõistetavad kõigi osapoolte 
jaoks.

Or. de

Justification
Clear and transparent rules, measures and criteria will facilitate the submission of good-
quality and promising proposals by those concerned.



PE 362.822v02-00 28/31 AD\587797ET.doc

ET

Muudatusettepanek 63
II lisa punkt 2. C., GIF 1

GIF1 investeerib vahendavatesse 
riskikapitalifondidesse, mis investeerivad 
kuni 10 aastat tegutsenud VKEdesse, mis on 
tavaliselt asutamis- või käivitamisetapis, ja 
pakuvad vajaduse korral täiendavat 
investeeringut. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 25% kõnealuse fondi 
kogukapitalist või erandjuhtudel 50%, kui 
tegemist on uute fondidega, millel on 
usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll 
konkreetse tehnoloogia või konkreetse 
piirkonna riskikapitali turgude arengus ja 
samuti investorite võrgu 
investeerimisvahendite puhul. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 50%, kui fondi 
investeering on suunatud ökouuendustega 
tegelevatele VKEdele. Vähemalt 50% mis 
tahes fondi investeeritavast kapitalist tuleb 
investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele 
turutingimustele vastavas olukorras 
(„turumajandusliku investeerimise 
põhimõtte kohaselt”), olenemata nende 
investorite õiguslikust olemusest ja 
omandistruktuurist, kes selle osa kapitalist 
eraldavad. Ükski kohustus ühesainsas fondis 
ei ületa 30 miljonit eurot. GIF1 võib 
investeerida koos Euroopa 
Investeerimisfondi omavahenditega või 
Euroopa Investeerimispanga volituste alusel 
hallatavate vahenditega või muude Euroopa 
Investeerimisfondi hallatavate vahenditega.

GIF1 investeerib vahendavatesse 
riskikapitalifondidesse, mis investeerivad 
kuni 10 aastat tegutsenud VKEdesse, mis on 
tavaliselt asutamis- või käivitamisetapis, ja 
pakuvad vajaduse korral täiendavat 
investeeringut. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 25% kõnealuse fondi 
kogukapitalist või erandjuhtudel 50%, kui 
tegemist on uute fondidega, millel on 
usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll 
konkreetse tehnoloogia või konkreetse 
piirkonna riskikapitali turgude arengus ja 
samuti investorite võrgu 
investeerimisvahendite puhul. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 50%, kui fondi 
investeering on suunatud ökouuendustega 
tegelevatele VKEdele. Vähemalt 50% mis 
tahes fondi investeeritavast kapitalist tuleb 
investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele 
turutingimustele vastavas olukorras 
(„turumajandusliku investeerimise 
põhimõtte kohaselt”), olenemata nende 
investorite õiguslikust olemusest ja 
omandistruktuurist, kes selle osa kapitalist 
eraldavad. Seejuures püütakse kaasata 
võimalikult palju erainvestoreid.Ükski 
kohustus ühesainsas fondis ei ületa 30 
miljonit eurot. GIF1 võib investeerida koos 
Euroopa Investeerimisfondi omavahenditega 
või Euroopa Investeerimispanga volituste 
alusel hallatavate vahenditega või muude 
Euroopa Investeerimisfondi hallatavate 
vahenditega.

Justification

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
unsatisfactory. The reason was a shortage of private investors, who have to provide the 
required 50 % of the capital. Consequently under CIP, unlike under MAP, opening up to 
public investors – as the Commission wording here proposes – should be trialled with the 
involvement of as many private investors as possible, so as to achieve better use of GIF1.

Muudatusettepanek 64



AD\587797ET.doc 29/31 PE 362.822v02-00

ET

II lisa lõike 3. C. teine lõik

Materiaalse ja immateriaalse põhivara 
hankimise rahastamine, kaasa arvatud 
uuendustegevus, tehnoloogia arendamine ja 
litsentside soetamine on abikõlblikud.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara 
hankimise rahastamine, kaasa arvatud 
uuendustegevus, tehnoloogia arendamine, 
piiriülese äritegevuse alustamine ja 
litsentside soetamine on abikõlblikud.

Justification

The aim of internationalising small businesses should also be an explicit aim of the financial 
instruments. In business practice the funding of SMEs’ cross-border investment projects is 
often made difficult as specific additional risks of operating abroad cannot be shared by 
SMEs. Internationalising small businesses is a quintessentially EU task because of its cross-
border nature and as such should also be promoted financially – and not just by providing 
advisory services.

Muudatusettepanek 65
III lisa punkti a pealkiri

a) teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö 
teenused; 

a. a) teabe-, tagasiside ja ettevõtjate koostöö 
teenused (nagu pakub euroinfokeskuste 
(EIC) võrk);

Muudatusettepanek 66
III lisa punkti a. seitsmes taane a (uus)

– VKEde toetamine juurdepääsuks 
Euroopa tasandil väljakuulutatud avalikele 
hangetele.

Justification

Supporting small businesses with access to public tender contracts in Europe opens up 
additional business opportunities for companies and promotes competition and use of the 
European single market.

Muudatusettepanek 67
III lisa punkti c teise taane

– VKEde abistamine teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse vajaduste 
kindlakstegemisel ja sarnaste vajadustega 
partnerite leidmisel;

– VKEde abistamine teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse vajaduste 
kindlakstegemisel ja sarnaste vajadustega 
partnerite leidmisel, samuti teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse teenuste osutajate 
vahendamisel/otsimisel;
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Justification

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.
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