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Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 53
Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega kehtestatakse konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (2007-
2013)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega kehtestatakse konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (2007-
2013), eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele

Or. fr

Justification

Page 4 of the explanatory statement indicates that 'the Entrepreneurship and Innovation 
Programme will bring together activities ... It will specifically target small and medium-sized 
enterprises ...' However, the legal text does not contain this important detail, which is 
however included in the title of the multiannual programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 54
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 ja 
uuendussuutlikkuse tugevdamisele 
ühenduses, infoühiskonna arendamisele, et 
reageerida demograafilistele muutustele 
ELi ühiskonnas ja tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinevale säästvale 
arengule, tuleb luua konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (edaspidi 
„raamprogramm“).

Or. en

Selgitus

Üks tänapäeva ühiskonna suurimaid probleeme ja majanduslike võimaluste kandjaid, kui see 
on hästi adresseeritud, unustatakse liiga sageli ära.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Arvestades, et programm on koostatud 
juba olemasolevate programmide põhjal, 
näib heade tavade huvides olevat 
otstarbekohane võimaldada ka ülejäänud 
sammastel osa saada juba olemasolevate, 
programmi "Arukas energeetika –
Euroopa" täitmiseks moodustatud aruka 
energeetika täitevasutuste headest 
kogemustest.

Or. de

Selgitus

VKEd peavad saama lihtsalt ja kiiresti pädevat informatsiooni.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 3 a (uus)

3 a). Nõukogu poolt 19. juunil 2000. aastal 
Feiras vastuvõetud Euroopa 
väikeettevõtluse harta kirjeldab 
väikeettevõtteid kui 'Euroopa majanduse 
selgroogu'. Riiklikus ja Euroopa poliitikas 
tuleb rohkem arvestada nende ettevõtete, 
kaasaarvatud käsitööettevõtete, eripära ja 
väljavaateid. Sel põhjusel peab 
raamprogramm samuti taotlema Euroopa 
väikeettevõtluse harta rakendamist.

Or. fr

Justification

The European Charter for Small Enterprises sets out 10 priority actions, seeking in particular 
to promote the spirit of enterprise and innovation. The European Parliament reaffirmed its 
intention of ensuring that the Charter was implemented more effectively in the preparation 
drawing up and implementation of national and Community legislation concerning small 
enterprises. The CIP should therefore underpin the implementation of the Charter.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Raamprogramm peab arvestama 
hindamiste tulemustega vastavalt Euroopa 
väikeettevõtluse hartale ja ettevõtluse 
tegevuskavale.

Or. sv

Selgitus

Euroopa väikeettevõtluse harta sisaldab kümmet tegevussuunda, mida iga-aastaselt hindavad 
liikmesriigid ja komisjon. Iga riik esitab ka tehtud edusammud. Selle tulemused koos 
ettevõtluse tegevuskava prioriteetidega peavad moodustama raamprogrammi aluse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 14

(14) Tööstus- ja teenindussektoris sõltub 
ettevõtete kasv ja konkurentsivõime nende 
võimest kohaneda muutustega ja oskusest 
ära kasutada oma uuenduste potentsiaali. See 
väljakutse puudutab iga suurusega 
ettevõtteid, eriti aga väiksemaid ettevõtteid.
Seetõttu on asjakohane algatada 
eriprogramm „Ettevõtluse ja 
uuendustegevuste programm“.

(14) Tööstus- ja teenindussektoris sõltub 
ettevõtete kasv ja konkurentsivõime nende 
võimest kohaneda muutustega ja oskusest 
ära kasutada oma uuenduste potentsiaali. See 
väljakutse puudutab iga suurusega 
ettevõtteid, eriti aga väiksemaid ettevõtteid , 
kus on arvestades nende eripära tarvis 
soodustada ja edendada 
ettevõtlusperspektiive ja ettevõtlusvaimu.
Seetõttu on asjakohane algatada 
eriprogramm „Ettevõtluse ja 
uuendustegevuste programm“.

Or. fr

Justification

An enterprising outlook is essential if the Lisbon strategy is to succeed. However, the action 
to be taken to develop and promote an innovatory and entrepreneurial spirit cannot be 
exactly the same for all enterprises, whose size, nature and activities differ widely.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Uuendust tuleb mõista selle mõiste 
laiemas tähenduses, mis hõlmab 
tehnoloogilisi uuendusi, kõrge, keskmise ja 
madala tehnoloogilise tasemega ettevõtete 
tootlikkuse arengut ning tegevuste ja 
teenuste ajakohastamist, eriti kui neid 
pakuvad väikesed ja mikroettevõtted ning 
nende moderniseerimist sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks ja töökohtade 
loomiseks. Arvestada tuleb samuti nende 
ettevõtete olulist rolli olemasolevate 
tehnoloogiate kohandamisel ja levitamisel.

Or. fr
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Justification

Small enterprises, in particular those involved in the production and processing of goods and 
services providing further added value, seek to ensure their growth and sharpen their 
competitive edge by adapting existing technology in an innovatory manner and/or 
modernising their working methods. The concept of innovation should therefore be widened 
to take better account of the specific nature of these enterprises, in particular the  conditions 
for increasing their productivity and their potential for job creation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 16

(16) Komisjoni teatises nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Tehnoloogiate 
toetamine säästvaks arenguks: Euroopa 
Liidu keskkonnatehnoloogia tegevuskava“ 
kutsutakse ühenduse programme üles 
toetama keskkonnatehnoloogiate arengut ja 
rakendamist ning koondama 
rahastamisvahendeid 
keskkonnatehnoloogiasse tehtavate 
investeeringutega seotud riski jagamiseks. 

(16) Komisjoni teatises nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Tehnoloogiate 
toetamine säästvaks arenguks: Euroopa 
Liidu keskkonnatehnoloogia tegevuskava“ 
kutsutakse ühenduse programme üles 
toetama keskkonnatehnoloogiate arengut ja 
rakendamist ning koondama 
rahastamisvahendeid 
keskkonnatehnoloogiasse tehtavate 
investeeringutega seotud riski jagamiseks. 
Raamprogramm edendab seepärast 
keskkonnatehnoloogiate kasutusele võtmist 
pilootprojektide ja tehnoloogia 
turustamisprojektide kaudu, edendamaks 
asjaomaste osapooltega vabatahtlikke 
lähenemisi sellistes valdkondades nagu 
keskkonnajuhtimine ja -võrgustikud.
Raamprogramm toetab ökouuendusi 
ettevõtetes riskikapitali fondide 
kaasfinantseerimisega. Raamprogramm 
parandab ka kõigi tähtsate, eriti 
rahastamisringkondades tegutsevate 
osapoolte teadmisi ökouuenduste 
majanduslike võimaluste kohta. Komisjon 
ja liikmesriigid tagavad piisava hulga 
ökouuenduste ekspertide määramise 
vastavatesse töökomiteedesse, kus vastavaid 
küsimusi arutatakse ja otsustatakse.

Or. en
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Selgitus

Me vajame selgust selle üle, kuidas raamprogramm tegeleb öko-uuendustega ning mida 
täpselt  nende all silmas peetakse. Üks tähtsamaid küsimusi öko-uuenduste tagamisel on küll 
hästi märgatav – öko-uuenduste eksperdid peaksid vastavates töökomiteedes olema paremini 
esindatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 61
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.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
naisettevõtjate, noorte ettevõtjate ja 
euroopavälise taustaga ettevõtjate 
toetamisele, kuna neil on sageli suuremad 
probleemid riskikapitalile 
juurdepääsemisel.

Or. sv

Selgitus

Naiettevõtjatel, noortel ettevõtjatel ja euroopavälise tagapõhjaga ettevõtjatel on sageli suuri 
probleeme riskikapitali saamisega. Kui Euroopa tahab saavutada Lissaboni strateegia 
eesmärke, peab kõigil inimestel olema võimalik arendada oma ettevõtlikkust ja 
loomingulisust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 20 a (uus)
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(20 a) Teadmisi ja oskusteavet, mille abil 
saab otseselt luua uuenduslikke tooteid, 
võib VKEdele pakkuda täiesti tasuta 
riiklike või piirkondlike VKEde "teadmiste 
tagamise" süsteemi kaudu, et parandada 
VKEde uuenduspotentsiaali. Teadmiste 
levitamise toetamiseks võib liikmesriikide 
rahastatava "teadmiste tagamise" süsteemi 
rakendamine VKEdele olla kasulik 
instrument.  "Teadmiste tagamise" süsteem 
võib kasu saada ELi rahastamisest, nimelt 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
raamprogrammist ning struktuurifondidest 
(vastavalt "piirkondliku konkurentsivõime 
ja tööhõive" suunisele).

Or. en

Selgitus

VKEde teadmiste tagamise süsteem juhatab sisse uue VKEde toetamise mehhanismi kasutades 
juba olemasolevaid teadmisi ja tuues sisse uuendusliku rakendamise, vähendades niimoodi 
ELi tööstuse ja äri vahelist lõhet. Väga kasulik võib olla rahalistel vahenditel põhinev 
mehhanism, näiteks struktuurifondide 7. raamprogramm, täiendades nii CIPi eesmärke. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 63
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 
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.

(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 
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. Ühendus peaks ka 
tagama noorte uuenduslike ettevõtete ja 
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noorte börsil registreeritud äriühingute 
mõiste kasutusele võtmise kogu ELis, et see 
oleks ühtseks võrdlusaluseks 
liikmesriikidele, kes tahavad kehtestada 
VKEsid soosivat maksusüsteemi.

Or. en

Justification

A favourable fiscal regime such as that described under the “Young Innovative Company” 
and the “Young Listed Company” definitions, which comprise tax reductions and 
exonerations of social costs, is a factor that will boost investments in SMEs. Tax issues are 
basically regulated at national level, but the common development of competitiveness 
strategies necessitates a common reference model for implementation by Member States that 
wish to create tax incentives for the establishment of new businesses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 64
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 
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.

(21) Ühendus peab looma kindla analüütilise 
aluse, et toetada poliitiliste otsuste tegemist 
mikroettevõtete, VKEde, ettevõtluse, 
uuendustegevuse ja tööstussektori 
konkurentsivõime valdkonnas. Selline alus 
peaks andma lisandväärtust nendes 
valdkondades riigi tasandil kättesaadavale 
teabele. Sellist statistikat mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete olukorra 
kohta tuleb arvestada ja seda arutada 
nõukogu kevadistungil seoses Lissaboni 
strateegiate aruandega. Ühendus peaks 
hoolitsema tööstus- ja 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.

Or. sv
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Selgitus

Euroopa Liidul peab olema vastav statistika ning võrreldavad andmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete kohta. Seda alust tuleb hiljem diskuteerida kõrgeimal 
poliitilisel tasemel nõukogu kevadistungil koos Lissaboni strateegiate aruandega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 21 a (uus)

(21 a) Ühenduse ettevõtlusuuringud on 
alahinnanud väikeste ja mikroettevõtete 
ning nende erinevate osade tähtsust. Nende 
olukorrast ja rollist, mida nad mängivad, 
teatakse vähe, vaatamata sellele, et nad 
moodustavad peaaegu 98% Euroopa Liidu 
tööstusettevõtetest. Seetõttu on vajalikud 
nende ettevõtete majandus- ja 
statistikauuringud ja analüüsid, seda eriti 
käsitöösektoris.

Or. fr

Justification

While there is an official definition of small and micro-enterprises making up 98% of 
enterprises established within the Union, existing Community surveys are insufficiently 
comprehensive. Action should therefore taken to improve the statistical and economic 
information concerning the small and craft enterprises, so as to implement as appropriately 
as possible the Community programmes of action intended for them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 22 a (uus)

(22 a) Kooskõlas Oslo käsiraamatu 
(OECD/Eurostat, november 2005) 
kolmanda väljaandega on "uuendus" uue 
või oluliselt täiustatud toote (kaup või 
teenus) või protsessi, uue turustusviisi või 
äritavade uue korraldusviisi, töökoha 
korralduse või välissuhete rakendamine.
"Uuendustegevused" on kõik teaduslikud, 
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tehnoloogilised, organisatoorsed, finants-
ja ärilised meetmed, mis tegelikult viivad 
või kavakohaselt peaksid viima uuenduste 
rakendamiseni. Mõned uuendustegevused 
on iseenesest uuenduslikud, teised ei ole 
küll uudsed tegevused, aga on vajalikud 
uuenduste rakendamiseks.
Uuendustegevused hõlmavad ka teadus- ja 
arendustegevusi, mis ei ole otseselt seotud 
kindlate uuenduste arendamisega.
Järelikult peaks raamprogramm hõlmama 
uuendusi kõigis sektorites ning 
keskenduma  uuendustele väärtusahela 
kõikide valdkondade kõigis aspektides:
tootmine, levitamine, turustamine, 
haldamine, inimressursid jne. 
Raamprogramm peaks samuti hõlmama 
institutsioonilisi uuendusi, mis hõlmavad 
uuendusi, mida kasutatakse uuenduste 
haldamise vahendites, meetodites, 
mudelites ja strateegiates.

Or. en

Selgitus

Oslo käsiraamat sisaldab OECD/ELi juhiseid uuendustegevust puudutavate andmete 
kogumiseks ja tõlgendamiseks. Hiljaaegu vaadati käsiraamat läbi ja selle kolmandat 
väljaannet esitleti 2005. aasta novembris. Käsiraamatus selgitatakse uuendustegevuse 
olemust ja et uuendustegevuse mõiste CIPis peab olema kooskõlas uuendustegevuse olemuse 
uusimate määratlustega, seega on Oslo käsiraamat kindlasti selliste mõistete algallikas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 23

(23) Teadmiste edastamise ja saamise turg 
on sageli läbipaistmatu ning puudulik teave 
või kontaktide puudumine tekitavad 
turutõrkeid. Ettevõtetel on ka raskusi 
selliste tehnoloogiate integreerimisega, mis 
ei kuulu nende tavapärasesse 
tegevusvaldkonda, ja uut tüüpi oskuste 
omandamisega. Uuendustegevusega seotud 
finantsrisk võib olla kõrge, sellest saadav 

(23) Teadmiste edastamise ja saamise turg 
on sageli läbipaistmatu ning puudulik teave 
või kontaktide puudumine tekitavad 
turutõrkeid. Ettevõtetel on ka raskusi 
selliste tehnoloogiate integreerimisega, mis 
ei kuulu nende tavapärasesse 
tegevusvaldkonda, ja uut tüüpi oskuste 
omandamisega. Uuendustegevusega seotud 
finantsrisk võib olla kõrge, sellest saadav 
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kasu võib arenguprobleemide tõttu hilineda 
ning maksud ei pruugi edu ja ebaedu 
seisukohast olla neutraalsed. Puudu võib olla 
ka vajalikest oskustest võimalusi ära 
kasutada. Institutsioonilised või õiguslikud 
takistused võivad põhjustada uute turgude 
tekke hilinemise või takistada nende teket 
või neile juurdepääsu. Lisaks võivad 
majandusolud määrata, kas uuendustegevus 
toimub või mitte.

kasu võib arenguprobleemide tõttu hilineda 
ning maksud ei pruugi edu ja ebaedu 
seisukohast olla neutraalsed. Puudu võib olla 
ka vajalikest oskustest võimalusi ära 
kasutada. Institutsioonilised või õiguslikud 
takistused võivad põhjustada uute turgude 
tekke hilinemise või takistada nende teket 
või neile juurdepääsu. Pankrotiseadused 
peavad looma läbikukkumishirmu abil 
range negatiivse stiimuli ettevõtlusriski 
võtmisel. Lisaks võivad majandusolud 
määrata, kas uuendustegevus toimub või 
mitte.

Or. en

Selgitus

Pankrotiseadused peavad olema rangeks reguleerivaks takistuseks ettevõtlusriskide 
kavandamisel ning väikeste uuenduslike firmade loomisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 25 a (uus)

(25 a) Ühtse uuendustele spetsialiseerunud 
ühenduse uuendustegevuse ameti rajamine 
võib osutuda ELis uuenduste edendamise 
tõhusaks lisamehhanismiks.

Or. en

Selgitus

Uuendus on konkurentsivõime peamine hoob. Lisaks käesolevas otsuses esitatud meetmetele 
on vaja lisamehhanismi Euroopa tasandil, et koordineerida vastavat poliitikat ELis ning 
edendada uuendusi. Tundub, et on vajalik Euroopa uuenduste agentuuri olemasolu, mille 
ekspertide meeskond oleks suuteline hindama olukorda ELis selles osas ning teha 
ettepanekuid vastavate meetmete kohta, olenevalt  komisjoni eelistatavast poliitikast ning neid 
võimalusel sellele lisades, olles samal ajal komisjoniga tihedalt seotud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 28 a (uus)

(28 a) Koostalitlusvõime on esmatähtis 
infoühiskonna arengule.

Or. en

Selgitus

Koostalitlusvõime on uuendusliku infoühiskonna edu võti; koostalitlusvõime tähtsust 
illustreerib näiteks ........vastuvõtmine (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) and its 
embodied definition of open standards).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 34

(34) Loodusvarade hulka, mille ettenägelik 
ja ratsionaalne kasutamine on sätestatud 
asutamislepingu artiklis 174, kuuluvad peale 
taastuvate energiaallikate ka niisugused 
olulised energiaallikad nagu nafta, maagaas 
ja tahked kütused, mis on aga põhilised 
süsinikdioksiidiheite tekitajad.

(34) Loodusvarade hulka, mille ettenägelik 
ja ratsionaalne kasutamine on sätestatud 
asutamislepingu artiklis 174, kuuluvad peale 
mõnede taastuvate energiaallikate ka 
niisugused olulised esmased energiaallikad 
nagu nafta, maagaas ja tahked kütused, mis 
on aga põhilised inimtekkelised 
süsinikdioksiidiheite tekitajad.

Or. en

Selgitus

Mitte kõik asutamislepingu artiklis 174 loetletud loodusvarad ei ole taastuvad energiaallikad 
ja vastupidi. Näiteks päikeseenergia – kahtlemata taastuv energiaallikas – ei ole artikli 174 
tähenduses loodusvara. Vesi – kahtlemata loodusvara – on taastuv energiaallikas vee-
energia jaoks.
Biootiliste allikate süsinikdioksiidiheited on palju suuremad kui inimtekkelised heited.
Viimased on peamiselt tingitud süsivesinike, söe ja teiste tahkete kütuste põlemisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 34 a (uus)
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(34 a) Energiavarude mitmekesistamine 
vähendab sõltuvust ühest ainsast 
energiaallikast. Energialiikide üksikute 
osade valikul tuleb arvestada nende 
energiaallikatega, mis juba aitavad kaasa 
Kyoto eesmärkide täitmisele ja tagavad 
energiaga varustamise taastuvate 
energiaallikatega varustamise katkestuste 
korral.

Or. en

Selgitus

Tuleb arvestada olemasolevate energiatega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 35

(35) Rohelises raamatus pealkirjaga 
„Euroopa energiavarustuse kindluse 
strateegia”1 märgiti, et Euroopa Liit on 
langemas järjest suuremasse sõltuvusse 
liiduvälistest energiaallikatest ning see 
sõltuvus võib järgmise 20–30 aasta jooksul 
kasvada 70%ni. Seega rõhutati vajadust 
tasakaalustada pakkumispõhist poliitikat 
selgete nõudluspõhist poliitikat edendavate 
meetmete abil ja nõuti paremini korraldatud 
ja keskkonnasõbralikumat tarbimist, eriti 
transpordi- ja ehitussektoris. Samuti nõuti 
uute ja taastuvate energiaallikate arendamise 
eelistamist, et reageerida globaalsele 
soojenemisele ning saavutada varasemate 
tegevuskavade ja resolutsioonidega 
püstitatud eesmärgid, et 2010. aastal 
moodustaks taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia 12% ühendusesisesest 
energia kogutarbimisest.

(35) Rohelises raamatus pealkirjaga 
„Euroopa energiavarustuse kindluse 
strateegia”2 märgiti, et Euroopa Liit on 
langemas järjest suuremasse sõltuvusse 
liiduvälistest energiaallikatest ning see 
sõltuvus võib järgmise 20–30 aasta jooksul 
kasvada 70%ni. Seega rõhutati vajadust 
tasakaalustada pakkumispõhist poliitikat 
selgete nõudluspõhist poliitikat edendavate 
meetmete abil ja nõuti paremini korraldatud 
ja keskkonnasõbralikumat tarbimist, eriti 
transpordi- ja ehitussektoris. Samuti nõuti 
uute ja taastuvate energiaallikate arendamise 
eelistamist, et reageerida globaalsele 
soojenemisele ning saavutada varasemate 
tegevuskavade ja resolutsioonidega 
püstitatud eesmärgid, et 2010. aastal 
moodustaks taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia 12% ühendusesisesest 
energia kogutarbimisest. 

  
1 KOM(2000) 769, lõplik, 29.11.2000.
2 KOM(2000) 769, lõplik, 29.11.2000.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 40 a (uus)

(40 a) See eriprogramm peaks aitama 
saavutada energiatõhususe 
mitmekesistamise ja ELi ettevõtete, eriti 
VKEde, konkurentsivõime edendamise 
üldeesmärke, kaitstes samal ajal keskkonda 
ning täites rahvusvahelisi kohustusi selles 
valdkonnas. Energiatõhususe parandamise 
meetmed eriprogrammis keskenduvad 
seega tootmisprotsessi tehnoloogilisele 
täiustamisele ning pakuvad tõhususe kasvu 
transpordi logistika parandamise abil.

Or. en

Selgitus

See üksikasjalik loetelu tõstab esile energiatõhususe eeldatava kasvu käesoleva eriprogrammi 
kaudu, samuti ootab tehnoloogia muudatusi ja transpordi logistika optimeerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 42

(42) Taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus on lisaks 
keskkonnahoidlikkusele ka ühenduse 
kiiremini kasvavad tööstusharud, luues uusi 
ja tuleviku seisukohalt olulisi töökohti.
Euroopa taastuval energial põhinev tööstus 
on maailmas juhtival kohal taastuvatest 
energiaallikatest saadava elektri 
tootmistehnoloogiate arengus. Need 
tehnoloogiad tugevdavad majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning vähendatakse 
ressursside kasutamist.

(42) Taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus on lisaks 
keskkonnahoidlikkusele ka ühenduse 
kiiremini kasvavad tööstusharud, luues uusi 
ja tuleviku seisukohalt olulisi töökohti.
Euroopa taastuval energial põhinev tööstus 
on maailmas juhtival kohal taastuvatest 
energiaallikatest saadava elektri 
tootmistehnoloogiate arengus. Need 
tehnoloogiad tugevdavad majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning vähendatakse 
ressursside kasutamist. Säästva arengu 
saavutamiseks on olulised jätkuvad 
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investeeringud ning kiire tehnoloogiline 
areng taastuva energia sektoris.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse energiatarbimise suurenemist on eriti oluline kutsuda üles rohkem 
investeerima sellesse valdkonda saavutamaks taastuva energia sektoris kokkulepitud 
eesmärke ning samuti hoidmaks Euroopa taastuval energial põhineva tööstuse juhtivat kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 45

(45) Otsusega nr 1230/2003/EÜ kehtestatud 
programmi rahvusvaheline mõõde 
(COOPENER) peaks jätkuma uute ühenduse 
välisabivahendite raames.

(45) Otsusega nr 1230/2003/EÜ kehtestatud 
programmi rahvusvaheline mõõde 
(COOPENER) peaks jätkuma uute ühenduse 
välisabivahendite raames keskkonna ja 
loodusressursside, sh energia, säästva 
majandamise temaatilise programmi osana.
Peaks olema selge seos temaatilise 
programmi asjaomase osa ja eriprogrammi 
"Arukas energeetika – Euroopa" vahel, et 
kasutada ära Euroopa aruka energeetika 
täitevasutuse olemasolevaid eriteadmisi 
ning et aidata VKEdel kasutada ära  
potentsiaalseid aruka energeetika turge 
väljaspool Euroopat.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 47 a (uus)

(47 a) Raamprogramm peaks toimima 
subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes 
asjaomaste piirkondlike organisatsioonide 
kaudu, et tugevdada VKEde 
konkurentsivõimet ja uuenduslikkust, 
eelistatavalt kohalikul ja piirkondlikul 
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tasandil.

Or. en

Justification

Increase of socio-economic cohesion of the regions depends mainly on the level of 
competitiveness and innovation of their local SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 77
Põhjendus 49 a (uus)

(49 a) Selleks, et tagada raamprogrammi 
järjekindel rakendamine tervikuna, peaksks 
kõrgetasemeline konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse nõuandev kogu komisjoni 
nõustama.

Or. en

Selgitus

Peab olema tagatud sünenergia CIPis ning CIP ja ühenduse teiste programmide vahel.

In order to do this and in order to integrate the Oslo Manual (OECD/Eurostat, Nov. 2005) 
the expertise of an expert group in the elaboration of the work programmes is beneficial for 
the overall quality management of the programme.

The Oslo Manual clarifies the concept of innovation and was recently revised. As the 
definition of innovation in the CIP must be in accordance with the most recent specifications 
of the concept of innovation, the Oslo Manual is the obvious source of such definitions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 78
Põhjendus 49 a (uus)

(49 a) Selleks, et tagada raamprogrammi 
järjekindel rakendamine tervikuna, peaks 
kõrgetasemeline konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse nõuandev kogu komisjoni 
nõustama.
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Or. en

Justification

Instead of a fragmentation of the Programme into three completely different sub-programmes, 
we need to ensure its coherence through efficient synergies and coordination between the 
three sub-programmes. A panel of high-level experts can achieve that through the advice that 
it can offer, also with respect to the annual programmes. More importantly, CIP will profit 
from the experience and expertise of the participants in such a panel. In addition, the 
Commission's proposal lacks the element of stakeholder consultation and participation in the 
implementation process.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 79
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
ning edendab teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise tulemuste.
uuenduslikku kommertsialiseerimist. Peab 
olema tagatud, et teadusuuringute, 
arendamise ja uuenduste rahastamises ei 
tekiks lünka.

Or. en

Justification

It is very important to clarify the scope of implementation between the CIP and the 7thFP in 
order to avoid any gaps in the research-innovation process.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 80
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, 
aga toetab sõnaselgelt uuenduslikke 
rakendusi teadusuuringute ja arendustöö 
tulemuste rakendamisel.



PE 367.642v01-00 18/102 AM\593717ET.doc

ET

Or. es

Justification

There is a vital need to promote the transfer of technology and to close the current gap 
between research and commercial application in Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 81
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) ja 
mikroettevõtete konkurentsivõimet;

Or. es

Justification

While the term microenterprise is covered by the definition of SMEs, the CIP should 
emphasise the importance of the former to the European economy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 82
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu väikestele ja käsitööettevõtetele;

Or. fr

Justification

Small enterprises make up almost 98% of the European Union's industrial fabric, providing 
almost 50% of jobs. Small and in particular craft enterprises, have their own particular 
characteristics, needs and expectations. 

Consequently the CIP should give particular attention to these enterprises so as to establish 
the measures which must be taken to meet their specific requirements. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 83
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) edendada uuendustegevust, sh 
ökouuendusi;

b) edendada uuendustegevust, sh 
ökouuendusi ja ELi julgeoleku tagamise 
võimet tõstvaid uuendusi;

Or. de

Selgitus

CIP- programm peaks Euroopa julgeoleku uurimisprogramm täiendusena ning arvestades 
muutunud julgeoleku olukorda rohkem toetama ka selliseid uuendusi, mis tõstavad ELi ja 
tema kodanike julgeolekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Norbert Glante

Muudatusettepanek 84
Artikli 2 lõike 1 punkt b a) (uus)

b a) edendada teadus- ja arendustegevuse 
tulemuste uuenduslikku ettevõtlikku 
rakendamist, sh teadusuuringute ja 
rakendamise/turustamise vaheline etapp, 
mis järgneb konkurentsieelse arendamise 
lõpetamisele;

Or. de

Selgitus

Teadus- ja arengutulemuste rakendamine ettevõtlikus tootmisprotsessis ning turukõlblike 
toodete loomisel on uuendustegevuse potentsiaali kasutamisel otsustava tähtsusega. Eriline 
tähtsus on teaduse ja uuenduse vahelise lõhe sulgemisel. Seepärast on tähtis, et 
toetusvõimalustes ei tekiks tehnilist lünka. Teaduse ja rakendamise vaheline faas ei ole halli 
tsoon ning ei hõlma mitte ainult asutamiseelset etappi ('Pre-Seed-Phase').

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 85
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) kiirendada konkurentsivõimelise, c) kiirendada konkurentsivõimelise, säästva,
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uuendusliku ja laiahaardelise infoühiskonna 
arenemist;

uuendusliku ja laiahaardelise infoühiskonna 
arenemist;

Or. en

Selgitus

Asutamislepingu kohaselt tuleb kõigis ELi programmides arvestada säästlikkuse aspektiga. 
Säästlikkus on ka üks Lissaboni agenda eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 86
Artikli 2 lõike 1 punkt d a) (uus)

(d a) käivitada väikeettevõtete eriprogramm 
nii, et lihtsustuks selle rakendamine 
ühenduse, riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
Euroopa väikeettevõtluse harta kümne 
tegevussuuna kohaselt.

Or. fr

Justification

There is an official definition of micro- and small enterprises - constituting 98% of 
enterprises in Europe. This makes it possible to define suitable policies. The ten 
recommendations contained in the European Charter for Small Enterprises must finally 
be implemented effectively. Page 5 of the explanatory statement indicates that 'it (the 
programme) will be an important ... instrument for providing Community level support for 
Member States' action in pursuit of the European Charter for Small Enterprises'. The 
amendment simply incorporates this good intention within the legal text. Furthermore, the 
Commission all too often forgets that it is also responsible for implementing the Charter.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 87
Artikli 2 lõike 1 punkt d a) (uus)

d a) abistada suhete optimeerimisel  
olemasolevaid teabe kasutajatugesid (EL, 
riiklikud ja piirkondlikud 
euroinfokeskused), mis võivad varustada 
vajaliku teabega käesoleva 
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raamprogrammi, teadusuuringute ja 
tehnoloogia arengu seitsmenda 
raamprogrammi ja struktuurifondide kohta 
VKEsid, tööstust ja teadusasutusi.

Or. en

Justification

Existing informational help desks have to receive guidance and information so that they can 
be of service to SMEs, industry and knowledge institutions and do this with the idea of 
complementarity between the funds.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 88
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Raamprogrammi eesmärkide 
rakendamine  kooskõlastatakse 
horisontaalse korralduskomiteega, mis 
koosneb artiklis 46 loetletud ettevõtlus- ja 
uuendusprogrammi, info- ja 
sidetehnoloogia programmi ja programmi 
"Arukas energeetika - Euroopa" 
korralduskomiteede esindajatest 

Or. en

Justification

Besides three management committees for each of CIP's specific programmes, a co-
ordinating organ that monitors the compliance with the CIP's horizontal objectives is a useful 
tool. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 89
Artikli 4 punkt d

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Laiendamine kogu maailmale koormab käesoleva programmi rahalise dimensiooni üle ning 
viib selleni, et pakiliste  ülesannetega ei suudeta tegeleda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 90
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjon võtab eriprogrammide jaoks 
vastu iga-aastased tööprogrammid artikli 46 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Komisjon võtab eriprogrammide jaoks 
vastu iga-aastased tööprogrammid artikli 46 
lõikes 2 osutatud korras, arvestades vajadust 
kohaneda tuleviku muudatustega.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammile peab olema tagatud vajalik paindlikkus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 91
Artikli 6 pealkiri

Rakendusmeetmete tüübid Raamprogrammi ühised rakendusmeetmed

Or. en

Selgitus

Meil on vaja selgust selles, et ühised rakendamisvahendid on kättesaadavad kõigile 
allprogrammidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 92
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Tööprogrammide rakendusmeetmed 
võivad olla järgmised:

1. Iga-aastastes tööprogrammides 
täpsustatakse kõigi kolme eriprogrammi 
asjakohaseid rakendusmeetmeid.
Rakendusmeetmed, mis on üksikasjalikult 



AM\593717ET.doc 23/102 PE 367.642v01-00

ET

loetletud II jaotise peatükkide I, II ja III 2. 
jaos, on soovituslikud iga eriprogrammi 
jaoks eraldi, kuid neid võib kasutada kõigi 
kolme eriprogrammi jaoks. Ühised 
rakendusmeetmed, mis on ühised kõigi 
kolme eriprogrammi jaoks, hõlmavad 
muuhulgas:

Or. en

Selgitus

Meil on vaja selgust selles, et ühised rakendamisvahendid on kättesaadavad kõigile 
allprogrammidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 93
Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi;

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

Or. de

Selgitus

Euroinfokeskuste võrgustikul on selles valdkonnas juba kogemusi ning seetõttu saab ta ka 
väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid abistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 94
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) katseprojektid, tehnoloogia 
turustamisprojektid ja muud meetmed 
uuenduste kasutuselevõtu toetamiseks;

c) katseprojektid, tehnoloogia 
turustamisprojektid ja muud meetmed 
uuenduste kasutuselevõtu toetamiseks ja 
VKEde uuenduspotentsiaali 
realiseerimiseks;

Or. en
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Justification

Both SME take-up from the knowledge potentials (such as universities, other Community 
Programmes and national or international RTD-programmes) and the realisation of SME 
innovation potential must be emphasized in order to make the process of innovation and the 
relations between SMEs and the RTD-communites more visible.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 95
Artikli 6 lõike 1 punkt e

e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine;

e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine, nii uuenduste pakkumise 
kui nõudluse osas;

Or. en

Selgitus

Me peame tõstma teadlikkust selle tõsiasja kohta, et praegune uuenduste ebapiisav tase 
Euroopas on tingitud lõhest nii VKEde rahastamise pakkumise ja VKEde uuenduslike toodete 
ja teenuste nõudluse vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 96
Artikli 6 lõike 1 punkt g

g) hangete tegemine liikmesriikide koostöös 
valminud tehniliste kirjelduste alusel;

g) hangete tegemine liikmesriikide koostöös 
valminud tehniliste kirjelduste alusel, 
kooskõlas tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõttega vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta1 artikli 23 lõikele 2.
2 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

Or. en
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Justification

This is to ensure consistency of the CIP with the existing relevant EU legislation on technical 
specifications used in public procurement procedures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 97
Artikli 6 lõike 1 punkt h

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil ning ettevõtjate 
ühenduste vahel.

Or. en

Selgitus

Peab olema hõlmatud ka ettevõtjate ühenduste vaheline koostöö.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 98
Artikli 6 lõike 1 punkt h

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

h) väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
esindavate valitsusväliste organisatsioonide 
ja/või nende ühenduste koostöö riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Or. de

Selgitus

Esiplaanil peaks seisma ettevõtjate uuendustegevuse toetamine ning seepärast on kasulikum 
toetada ettevõtjatele ühendusi kui ainult asutuste vahelist partnerlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 99
Artikli 6 lõike 1 punkt h

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja h) ametiasutuste partnerlus riiklikul,
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piirkondlikul tasandil. piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. es

Justification

No deba olvidarse el  nivel local o NUT 3 en el hermanamiento entre autoridades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 100
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjon võib kooskõlastatult 
liikmesriikidega korraldada uuenduslike 
toodete ja teenuste avalikke hankeid seal, 
kus see on raamprogrammi eesmärkide 
saavutamiseks vajalik ning kus see esindab 
selgelt liikmesriikide ühishuve, mis puutub 
Euroopa ettevõtete, eriti VKEde, 
üleeuroopalist uuenduspotentsiaali 
rakendamist. Sellisel juhul peaks komisjon 
asutama ühishuviprojekte, mis hõlmaksid 
vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid 
tööülesandeid.
Komisjon nõustub pärast kooskõlastamist 
liikmesriikidega nende projektide ühtsete 
tehniliste kirjelduste ja rakenduskavadega.
Kokkulepitud ühtsete tehniliste kirjelduste 
ja rakenduskavade alusel esitab komisjon 
pakkumise huvipakkuvate projektide 
elluviimiseks. Hankeid teostab ainult 
komisjon ühenduse kohaldatavate hangete 
tegemise eeskirjade alusel.

Or. en

Justification

Public procurement for SME products is critical to the success of the Programme’s objectives 
because of the demand gap, as is shown by the USA Small Business Innovation Development 
Act that stimulates the Federal Government’s demand for SME products.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 101
Artikli 6 lõige 2

2. Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, 
mis on esitatud II jaotise I, II ja III peatüki 
2. jaos, võib rakendada iga eriprogrammi
korral, kui asjaomane tööprogramm seda 
ette näeb.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meil on vaja selgust selles, et ühised rakendamisvahendid on kättesaadavad kõigile 
allprogrammidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 102
Artikli 6 lõige 2

2. Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, 
mis on esitatud II jaotise I, II ja III peatüki 2. 
jaos, võib rakendada iga eriprogrammi 
korral, kui asjaomane tööprogramm seda 
ette näeb.

2. Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, 
mis on esitatud II jaotise I, II ja III peatüki 2. 
jaos, võib rakendada iga eriprogrammi 
korral.

Mainitud küsimuses abistab 
kõrgetasemeline konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse nõuandev kogu komisjoni 
tööprogrammide hindamisel.

Or. en

Justification

One of the most important arguments for designing the CIP is the oppotunity to create 
synergy between the three specific programmes.
In order to create and ensure synergy it is necessary to ensure a large degree of flexibility in 
the work programmes. A mean to achive this would be the application of all the implementing 
measures to any specific programme. For the overall quality management of the programme 
the expertise of an expert group will be beneficial when adressing this matter in the 
elaboration of the work programmes.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 103
Artikli 8 lõike 1 teine lõik

Komisjon kehtestab iga eriprogrammi kohta 
rakendamise aastaaruande, milles tuuakse 
välja tema poolt toetatud tegevused ja 
selleks eraldatud vahendid ning tulemused ja 
mõju.

Komisjon kehtestab iga eriprogrammi kohta 
rakendamise aastaaruande, milles tuuakse 
välja tema poolt toetatud tegevused ja 
selleks eraldatud vahendid ning tulemused ja 
mõju. "Ettevõtluse ja uuendustegevuse 
eriprogrammi" aastaaruandes peavad, 
arvestades toetatavaid ökouuenduslikke 
tegevusi, olema selgelt määratletud 
rahastamisvahendid, tulemused ja mõjud.

Or. en

Selgitus

Peame selgelt näitama, millega ökouuendus täpsemalt tegeleb, seega hindamise tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 104
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Nähakse ette raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide rakendamise vahe- ja 
lõpphindamine, mille raames hinnatakse 
otstarbekust, järjepidevust, sünergiat, 
tulemuslikkust, tõhusust, säästlikkust ja 
kasulikkust.

2. Nähakse ette raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide rakendamise vahe- ja 
lõpphindamine, mille raames hinnatakse 
otstarbekust, järjepidevust, sünergiat (nii 
raamprogrammis kui teistes ühenduste 
programmides), tulemuslikkust, tõhusust, 
säästlikkust ja kasulikkust.

Hindamised peavad uurima "sektorile 
iseloomulikke uuendusi" ja III lisas 
loetletud teenuseid.
Tööprogrammi peavad kuuluma hindamise 
meetmed.

Or. en

Justification

Synergy within the CIP and between the CIP and other Community Programmes is a crucial 
argument for designing the CIP. Therefore it is essential, that the impact of the CIP is 
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evaluated with regard to this. Such evaluation would also be a valuable basis for the revision 
of the programmes in the future. 
The evaluation of the program with regard to sectors is a mean to ensure equal opportunities 
for funding in the different sectors.
The evaluation measures must be included in the work programme in order to ensure 
coherens between objectives, measures and the outcome of the evaluation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 105
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Vahe- ja lõpphindamised peaksid 
samuti kontrollima sünenergiat 
struktuurifondide ja Maaelu Arengufondi 
toetatavate programmide, samuti teiste 
ühenduse vastavate programmide (nt 
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu 
seitsmes raamprogramm, elukestva õppe 
programm) vahel, mis täidavad 
raamprogrammi eesmärkidega võrreldes 
sarnaseid ja täiendavaid eesmärke.
Hinnangud esitatakse nii, et nende 
tulemusi saab arvestada Lissaboni 
strateegias ja riiklikes rakenduskavades.

Or. en

Justification

Given the limited resources of the Framework Programme its great novelty will be to succeed 
the highest degree of synergies with other Community policies, as for example the cohesion 
policy. Member States should pursue innovation and competitiveness in a global way and not 
through fragmented actions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 106
Artikli 10 lõige 1

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

1. Käesolevaga algatatakse programm 
VKEde, ettevõtluse, uuendustegevuse, 
kaasaarvatud ökouuenduste ja tööstuse 
konkurentsivõime toetamiseks (edaspidi 
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programm“). „Ettevõtluse ja uuendustegevuse 
programm“).

Or. en

Selgitus

Öko-uuendused tuleb lõikesse 1 sisse viia, kuna neid käsitletakse esimeses allprogrammis 
horisontaaltasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 107
Artikli 10 lõige 1

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

1. Käesolevaga algatatakse programm eriti 
VKEde, mikroettevõtete ja käsitööettevõtete
ettevõtluse, uuendustegevuse ja tööstuse 
konkurentsivõime toetamiseks (edaspidi 
„Ettevõtluse ja uuendustegevuse 
programm“).

Or. fr

Justification

Small enterprises make up 98% of the European Union's industrial fabric providing almost 
50% of jobs. Furthermore, these enterprises, in particular craft enterprises, have their own 
particular characteristics, needs and expectations. The CIP should accordingly give 
particular attention to these enterprises so as to establish the measures necessary to meet 
their specific needs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 108
Artikli 10 lõige 1

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

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

Or. en
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Selgitus

Peab olema tagatud keskendumine VKEde hüvele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 109
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse;

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse ning toetus tööstuse ja 
VKEde "avatud uuenduste" rühmitustele, 
mis võimaldab juurdepääsu VKEde 
teadusuuringute potentsiaalile ja erilise 
tähelepanu pööramist uuenduslikele 
rakendustele. Tegevused hõlmaksid 
raamprogrammi ühendamist algatustega 
riigiabi ümbersuunamiseks uuendustele.

Or. en

Justification

A new way of opening up the capacity of SME's for innovative actions is the clustering with 
industry. State Aid rules should support these innovation-driven SME-industry clusters.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 110
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse;

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse ning ELi julgeoleku 
tagamise võimet tõstvatesse uuendustesse;

Or. de

Selgitus

CIP programm peaks täiendama Euroopa julgeoleku uurimisprogrammi ning arvestades 
muutunud julgeoleku olukorda toetama tugevamalt ka neid uuendusi, mis parandavad ELi ja 
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tema kodanike julgeolekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 111
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse;

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid, arenevaid ja 
rahvusvahelistuvaid VKEsid ning 
investeerida uuendustegevusse, sh
ökouuendustesse;

Or. es

Justification

There is a need to refer to the financial needs of European SMEs to cope with the process of 
internationalisation. In this connection, technical assistance and access to credit for these
purposes are of fundamental importance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 112
Artikli 10 lõike 2 punkt b

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks;

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks piirkondlikul, riiklikul, 
piirkondadevahelisel ja piiriülesel tasandil;

Or. en

Justification

EU-wide SME co-operation cannot be hindered by state or regional borders.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 113
Artikli 10 lõike 2 punkt c

c) c) uuenduste, sh ökouuenduste ning ELi 
julgeoleku tagamise võimet tõstvate tõstvate 
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uuenduste juurutamine ettevõtetes ;

Or. de

Selgitus

CIP programm peaks täiendama Euroopa julgeoleku uuringuprogrammi ning arvestades 
muutunud julgeolekuolukorda toetama tugevamalt ka neid uuendusi, mis parandavad ELi ja 
tema kodanike julgeolekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 114
Artikli 10 lõike 2 punkt c a (uus)

(c a) ökouuendusi, eriti 
keskkonnatehnoloogiate kasutuselevõtmist;

Or. en

Selgitus

Öko-uuendused tuleb lõikesse 1 sisse viia, kuna neid käsitletakse esimeses allprogrammis 
horisontaaltasandil. For clarity reasons an additional insertion (ca) has been included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 115
Artikli 10 lõike 2 punkt d

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

Or. de

Selgitus

Ettevõtlikkus ja ettevõtlusvõimed on ettevõtetes uuenduste loomise eeldus, seepärast peaks 
olema tagatud kontsentratsioon programmi ettevõtluse jaoks mõeldud osale.



PE 367.642v01-00 34/102 AM\593717ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 116
Artikli 10 lõike 2 punkt e

e) ettevõtlusele ja uuendustegevusele 
suunatud majandus- ja haldusreform.

e) bürokraatlike takistuste vähendamine 
ning sobivate raamtingimuste loomine.

Or. de

Selgitus

Uuenduste loomise eeldus ettevõtetes on ettevõtlikkus ja ettevõtlikud võimed, seepärast peaks 
olema tagatud kontsentratsioon programmi ettevõtluse jaoks mõeldud osale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 117
Article 10, paragraph 2, point (e a) (new)

(e a) SME take-up of knowledge and the 
realisation of SME innovation potential.

Or. en

Justification

In the objectives of the Entrepreneurship and Innovation Programme both SME take-up from 
the knowledge potentials (such as universities, other Community Programmes and national or 
international RTD-programmes) and the realisation of SME innovation potential must be 
emphasized in order to make the process of innovation and the relations between SMEs and 
the RTD-communities more visible.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 118
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) teadmiste rakendamine VKEdes ja 
VKEde uuenduspotentsiaali realiseerimine.

Or. en
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Selgitus

Ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi eesmärkide puhul tuleb rõhutada nii VKEde 
osasaamist teadmisvaramutest (nagu näiteks ülikoolid, muud ühenduse programmid ja 
riiklikud või rahvusvahelised teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse programmid) kui ka 
SMEde uuendustegevuse potentsiaali realiseerimist, et muuta uuendusprotsess ja VKEde ning 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse kogukondade vahelised suhted paremini 
märgatavateks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 118
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) paremad regulatsiooni- ja 
haldustingimused VKEde asutamiseks, 
kasvuks ja uuendustegevuseks.

Or. en

Selgitus

Antud teksti lisamisel vastavad  artiklis 10 loetletud eesmärgid paremini artiklites 14 ja 15 
toodud tegevusvaldkondadele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 119
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) juurdepääs uuendusalase 
intellektuaalomandi kaitsega seotud  
rahastamis- ja nõustamisteenustele, 
sealhulgas parem juurdepääs 
patendisüsteemile. 

Or. en

Selgitus

Arvutil põhinevate leiutiste patentsuse direktiivi ettepaneku üle peetud arutelu ajal toetati 
üldiselt patentide põhimõtet, kuid Euroopa Parlament väljendas muret selle üle, et 
patendisüsteem ei ole VKEdele kättesaadav ja võib neile koguni kahjulikuks osutuda.  
Arusaadavalt tuleneb selline mure suures osas patendisüsteemi tulemuslikuks kasutamiseks 
vajalike VKEde vahendite piiratusest. CIP peaks oma programmi lisama mõtte patendifondi 
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moodustamisest, mis osutaks VKEdele rahalist, tehnilist ja haldusabi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 120
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) VKEde ja eriti väikeettevõtete
osalemine kaupade ja teenuste 
standardimis-, kvaliteedikontrolli- ja 
turvalisuspoliitika väljatöötamisel ning 
elluviimisel.

Or. fr

Justification

Standardisation is necessary for innovation and competitivity in small enterprises. It must 
therefore be supported at Community level.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 121
Artikli 10 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) väike- ja käsitööettevõtete osalemine 
kaupade ja teenuste standardimis-, 
kvaliteedikontrolli- ja turvalisuspoliitika 
väljatöötamisel ning elluviimisel.

Or. fr

Justification

Quality control is essential for competitivity in European enterprises, in particular SMEs and 
micro-enterprises. European certifications, for example ISO, represent economic and 
strategic added value, to which all enterprises should have access. The CIP should therefore 
encourage access for, and participation by, SMEs in EU standardisation, certification and 
other programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 122
Artikli 10 lõike 2 punkt e b (uus)

e b) VKEde konkurentsivõime koos 
säästvale kasvule ja arengule suunatud 
meetmete täitmisega.

Or. en

Selgitus

Asutamislepingu kohaselt tuleb kõigis ELi programmides arvestada säästlikkuse aspektiga.  
Säästlikkus on ka üks Lissaboni agenda eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 123
Artikli 11 sissejuhatav osa

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

Meetmed asutamisel olevate ja arenevate 
VKEde ning uuendustegevuse, sh 
ökouuenduste ja ELi julgeoleku tagamise 
võimet tõstvate uuenduste rahastamiseks 
võivad hõlmata järgmist:

Or .de

Justification

In the light of the changed security environment, the CIP Programme should complement the 
European Security Research Programme by stepping up the promotion of innovations which 
improve the security of the EU and its citizens.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 124
Artikli 11 punkt a a (uus)

a a) erilise tähelepanu pööramine noorte ja 
naisettevõtjate ning väljastpoolt Euroopat 
pärit ettevõtjate raskustele riskikapitalile
juurdepääsemisel; 
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Or. sv

Justification

Women entrepreneurs, young entrepreneurs and those with non-European backgrounds often 
have great difficulties in gaining access to risk capital. If Europe is to achieve the goals of the 
Lisbon Strategy, everyone should have the opportunity to develop their entrepreneurship and 
creativity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 125
Artikli 11 punkt a a (uus)

a a) VKEdele kuuluvate 
intellektuaalomandiõiguste väärtuse 
propageerimine;

Or. en

Selgitus

Rahalise tasuvuse saavutamisel ja uute investeeringute kaasamisel võiks olla abi sellest, kui 
kindlustatakse investeeringud  intellektuaalomandi õiguste kogu kasutusaja jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 126
Artikli 11 punkt c

c) VKEde finantskeskkonna parandamine. c) VKEde finantskeskkonna parandamine 
kõigi kättesaadavate rahaliste vahendite, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahendite parema 
kombineerimise teel.

Or. en

Selgitus

Võimendusefekti saavutamiseks ja erasektori rahaliste vahendite kaasamiseks tuleks kasutada 
avaliku sektori vahendeid riiklikul ja ELi tasandil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lorenzo Cesa

Muudatusettepanek 127
Artikli 11 punkt c a (uus)

c a) finantsasutuste teadusuuringute ja 
uuendustegevuse projektide (mille 
rahastamiseks VKEd laenu taotlevad) 
hindamise võime parandamine 
„tehnoloogia hindamiskeskuste” süsteemi 
arendamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Tuleb täita tühikud VKEde uurimis- ja arendustegevuseks vajalike investeeringute 
rahastamisel; selleks oleks kohane soodustada tehnoloogia hindamiskeskuste süsteemi 
väljaarendamist; keskused võiksid teha pankade ja alg/riskikapitali fondidega koostööd 
krediiditaotluste aluseks olevate uurimis- ja arendusprojektide hindamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 128
Artikli 11 punkt c a (uus)

c a) finantsasutuste teadusuuringute ja 
uuendustegevuse projektide (mille 
rahastamiseks VKEd laenu taotlevad) 
hindamise võime parandamine 
„tehnoloogia hindamiskeskuste” võrgu 
arendamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Tuleb täita tühikud VKEde uurimis- ja arendustegevuseks vajalike investeeringute 
rahastamisel; selleks oleks kohane soodustada tehnoloogia hindamiskeskuste süsteemi 
väljaarendamist; keskused võiksid teha pankade ja alg/riskikapitali fondidega koostööd 
krediiditaotluste aluseks olevate uurimis- ja arendusprojektide hindamisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 129
Artikli 12 punkt a

a) VKEsid toetavate teenuste edendamine; a) uuenduslikke ja uuenduspotentsiaali 
omavaid VKEsid toetavate teenuste 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ján Hudacký

Muudatusettepanek 130
Artikli 12 punkt a

a) VKEsid toetavate teenuste edendamine; a) VKEsid toetavate teenuste edendamine, 
eelistatavalt olemasolevate ettevõtluse 
tugiorganisatsioonide piirkondlike 
võrgustike kaudu;

Or. en

Selgitus

Enamikus liikmesriikides on ettevõtlust toetavad piirkondlikud organisatsioonid juba olemas, 
seega saaks nende aastatepikkust kogemust tõhusalt ära kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 131
Artikli 12 punkt b

b) VKEde piiriülest koostööd teiste 
ettevõtetega abistavate meetmete toetamine, 
sealhulgas VKEde kaasamine Euroopa 
standardimistegevusse;

b) VKEde piirkondlikku, riigisisest või 
piiriülest koostööd teiste ettevõtetega 
abistavate meetmete toetamine ja 
edendamine, sealhulgas VKEde kaasamine 
Euroopa standardimistegevusse;

Or. en

Selgitus

Tasakaalustatud arengu huvides ei tohiks VKEde koostöö piirduda ainuüksi piiriülese 
koostööga, mistõttu on oluline rõhutada ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil toimuvat 
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koostööd. VKEde täiendavaks koostööks on esmatähtsad ka nende endi tegevus ja 
jõupingutused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 132
Artikli 12 punkt b

b) VKEde piiriülest koostööd teiste 
ettevõtetega abistavate meetmete toetamine, 
sealhulgas VKEde kaasamine Euroopa 
standardimistegevusse;

b) VKEde piiriülest koostööd teiste 
ettevõtetega abistavate meetmete toetamine, 
sealhulgas VKEde kaasamine Euroopa ja 
rahvusvahelisse standardimistegevusse;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 133
Artikli 12 punkt c

c) ettevõtete rahvusvahelise koostöö 
edendamine ja hõlbustamine.

c) ettevõtete piiriülese koostöö edendamine 
ja hõlbustamine Euroopa siseturu piires ja 
kolmandate maade ettevõtetega, et 
tugevdada kaubandus- ja 
investeerimisalaseid sidemeid.

Or. de

Justification

The internationalisation/Europeanisation of business activities encourages competitiveness. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 134
Artikli 12 punkt c a (uus)

c a) VKEde  teiste uuendustegevuses 
osalejatega tehtavat koostööd toetavate 
teenuste tõhustamine.

Or. en
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Selgitus

„Uuendustegevuses osalejateks” võib pidada selliseid teadmisvaramuid nagu ülikoolid, 
teaduspargid, tehnopargid, piirkondlikud arengufoorumid, valitsusvälised organisatsioonid, 
kapitalifondid jne. VKEde jaoks on oma uuendustegevuse potentsiaali tugevdamiseks oluline 
omada tihedaid sidemeid teiste osalistega nii kohalikes, piirkondlikes kui ka rahvusvahelistes 
kogukondades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lorenzo Cesa

Muudatusettepanek 135
Artikli 12 punkt c a (uus)

c a) koostöö tugevdamine ettevõtete vahel, 
mis asuvad piirkondades, mida 
iseloomustavad sarnased probleemid ja 
väljakutsed, eelistades seejuures 
(muuhulgas ka võrgustike loomise kaudu) 
nõuetekohaste majandus- ja 
tööstuspoliitikate kooskõlastamist ja 
arendamist. 

Or. en

Selgitus

Euroopas on väga kõrge tööstusliku pädevusega piirkondi, mis on Euroopa rikkuseks; 
sellegipoolest on nende alade konkurentsivõime  suures ohus ka seal, kus neid ei oota ees 
allakäiguperiood. Seetõttu vajavad antud piirkonnad sellise tööstus- ja majanduspoliitika 
väljatöötamist, mis võimaldaksid nende erivajadustega tegelda.  Seepärast tuleb ühiste 
probleemide ja väljakutsete ees seisvates piirkondades asuvate ettevõtete koostööd tugevdada 
näiteks heade tavade vastastikusele vahetamisele ja ühildamisele suunatud võrgustiku 
loomisega. Selline võrgustik oleks ka ELi asutustele oma seadusandlike või poliitika-alaste 
algatuste teostatavuse hindamise ja mõõtmise vahendiks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 136
Artikli 12 punkt c a (uus)

c a) koostöö tugevdamine ühiste 
probleemide ja väljakutsete ees seisvates 
piirkondades asuvate ettevõtete vahel,
eelistades seejuures (muuhulgas ka 
võrgustike loomise teel) nõuetekohaste 
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majandus- ja tööstuspoliitikate 
kooskõlastamist ja arendamist. 

Or. en

Selgitus

Euroopas on väga kõrge tööstusliku pädevusega piirkondi, mis on Euroopa rikkuseks; 
sellegipoolest on nende alade konkurentsivõime  suures ohus ka seal, kus neid ei oota ees 
allakäiguperiood.  Seetõttu vajavad antud piirkonnad sellise tööstus- ja majanduspoliitika 
väljatöötamist, mis võimaldaksid nende erivajadustega tegelda.  Seepärast tuleb ühiste 
probleemide ja väljakutsete ees seisvates piirkondades asuvate ettevõtete koostööd tugevdada 
näiteks heade tavade vastastikusele vahetamisele ja ühildamisele suunatud võrgustiku 
loomisega. Selline võrgustik oleks ka ELi asutustele oma seadusandlike või poliitika-alaste 
algatuste teostatavuse hindamise ja mõõtmise vahendiks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 137
Artikli 13 pealkiri

Ettevõtete uuendustegevus, sealhulgas 
ökouuendused

Uuendustegevus

Or. en

Selgitus

Parem kooskõla muudetud artikliga 10.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 138
Artikli 13 pealkiri

Ettevõtete uuendustegevus, sealhulgas 
ökouuendused

Ettevõtete uuendustegevus, sealhulgas 
ökouuendused ja ELi julgeoleku tagamise 

võimet tõstvad uuendused

Or. de

Justification

In the light of the changed security environment, the CIP Programme should complement the 
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European Security Research Programme by stepping up the promotion of innovations which 
improve the security of the EU and its citizens.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 139
Artikli 13 sissejuhatav osa

Uuendustegevuse, sh ökouuendustega seotud 
meetmed võivad hõlmata järgmist:

Uuendustegevuse, sealhulgas ökouuenduste 
ja ELi julgeoleku tagamise võimet tõstvate 
uuendustega seotud meetmed võivad 
hõlmata järgmist:

Or. de

Justification

In the light of the changed security environment, the CIP Programme should complement the 
European Security Research Programme by stepping up the promotion of innovations which 
improve the security of the EU and its citizens.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 140
Artikli 13 punkt a

a) valdkonnakohase uuendustegevuse, -
keskmete, -võrkude, avaliku sektori ja 
erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

a) tehniliste ja mittetehniliste toodete alase 
uuendustegevuse, mittetehnoloogilise, 
näiteks protsessiuuenduse, 
organisatsioonilise ja institutsioonilise 
uuendustegevuse, valdkonnakohase 
uuendustegevuse, -keskmete, -võrkude, 
avaliku sektori ja erasektori uuendusalase 
partnerluse ja asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

Or. en

Selgitus

Oslo käsiraamat (OECD/Eurostat, november 2005) sisaldab OECD/ELi juhiseid 
uuendustegevust puudutavate andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks. Hiljaaegu vaadati 
käsiraamat läbi ja selle kolmandat väljaannet esitleti 2005. aasta novembris. Käsiraamatus 
selgitatakse uuendustegevuse olemust ja et uuendustegevuse mõiste CIPis peab olema 
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kooskõlas uuendustegevuse  olemuse uusimate määratlustega, saab Oslo käsiraamatut 
kahtlemata kasutada selliste mõistete algallikana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 141
Artikli 13 punkt a

a) valdkonnakohase uuendustegevuse, -
keskmete, -võrkude, avaliku sektori ja 
erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

a) valdkonnakohase ja protsessiuuenduse, 
turustusalase ja organisatsioonilise
uuendustegevuse, samuti uuenduskeskmete, 
-võrkude, avaliku sektori ja erasektori 
uuendusalase partnerluse ja asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega toimuva 
koostöö ning uuendustegevuse juhtimise 
edendamine;

Or. en

Selgitus

Kõigi praktikas kasutatavate standardsete  uuendustegevuse mõistete kohaselt hõlmab mõiste 
sisu nii tooteuuendust kui ka protsessiuuendust. Siia alla kuuluvate tegevuste laiem kirjeldus 
on kooskõlas nii CIPi ettepaneku seletuskirjaga, milles uuendustegevust määratletakse „uute 
toodete, teenuste ja äritegevuste jaoks sobivate turuvõimaluste ärakasutamisega seotud 
äritegevusena” kui ka Oslo uuendustegevuse käsiraamatu viimase väljaandega, milles selgelt 
eristatakse protsessiuuendust, turundusalast ja organisatsioonilist uuendustegevust ning 
tooteuuendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 142
Artikli 13 punkt a

a) valdkonnakohase uuendustegevuse, -
keskmete, -võrkude, avaliku sektori ja 
erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

a) valdkonnakohase ja organisatsioonilise
uuendustegevuse ning tehnoloogilise ja 
mittetehnoloogilise tooteuuenduse, 
uuenduskeskmete, -võrkude, avaliku sektori 
ja erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

Or. it
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Justification

Organisational and non-technological product innovation are just as important as 
technological innovation and contribute to the growth and competitiveness of SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 143
Artikli 13 punkt a

a) valdkonnakohase uuendustegevuse, -
keskmete, -võrkude, avaliku sektori ja 
erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

a) valdkonnakohase ja organisatsioonilise
uuendustegevuse ning tehnoloogilise ja 
mittetehnoloogilise tooteuuenduse, 
uuenduskeskmete, -võrkude, avaliku sektori 
ja erasektori uuendusalase partnerluse ja 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega toimuva koostöö ning 
uuendustegevuse juhtimise edendamine;

Or. it

Justification

It is important to recognise the added value inherent in innovations not only when this is 
technological in nature, but also when it is organisational or process-related.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 144
Artikli 13 punkt a a (uus)

a a) väikeettevõtete, sealhulgas mikro- ja 
käsitööettevõtete abistamine tehnoloogia 
arenguga kohanemisel ja 
moderniseerimisele, konkurentsivõime 
tõstmisele ning töökohtade loomisele 
suunatud mittetehnilise uuendustegevuse 
edendamine, eriti töötleva tööstuse ja side 
sektoris ning firmade juhtimise, 
keskkonnajuhtimise ja turustustegevuse 
valdkonnas.

Or. fr
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Justification

Small enterprises, and particularly those involved in the production and processing of goods 
and services, providing further added value, enhance their growth potential and their 
competitive edge by adapting existing technologies in an innovative manner and/or 
modernising their working methods (work organisation, marketing, management of human 
resources, training, communications, etc.).

It is therefore necessary to adopt a broader view of innovation so as to take account of their 
specific needs..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 145
Artikli 13 punkt b

b) riiklike ja piirkondlike majandus- ja
uuendusprogrammide toetamine;

b) riiklike ja piirkondlike tehnoloogiliste ja 
mittetehnoloogiliste uuendusprogrammide, 
samuti ettevõtete protsessiuuenduse, 
organisatsioonilise ja institutsioonilise 
uuendustegevuse toetamine;

Or. en

Selgitus

Kooskõla Oslo käsiraamatus toodud uuendustegevuse mõistega.

Oslo käsiraamat (OECD/Eurostat, november 2005) sisaldab OECD/ELi juhiseid 
uuendustegevust puudutavate andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks. Hiljaaegu vaadati 
käsiraamat läbi ja selle kolmandat väljaannet esitleti 2005. aasta novembris. Käsiraamatus 
selgitatakse uuendustegevuse olemust ja et uuendustegevuse mõiste CIPis peab olema 
kooskõlas uuendustegevuse  olemuse uusimate määratlustega, saab kindlasti kasutada Oslo 
käsiraamatut selliste mõistete algallikana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 146
Artikli 13 punkt b

b) riiklike ja piirkondlike majandus- ja
uuendusprogrammide toetamine;

b) äritegevuse uuendamise ning ettevõtetes 
teostatavate riiklike ja piirkondlike 
tehnoloogiliste ja mittetehnoloogiliste
uuendusprogrammide toetamine;
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Or. en

Selgitus

Uuendustegevuse alla kuulub nii tehnoloogiline kui ka mittetehnoloogiline uuendus, kusjuures 
viimane on VKEde kasvu seisukohalt eriti tähtis. Siia alla kuuluvate tegevuste laiem kirjeldus 
on kooskõlas nii CIPi ettepaneku seletuskirjaga, milles uuendustegevust määratletakse „uute 
toodete, teenuste ja äritegevuste jaoks sobivate turuvõimaluste ärakasutamisega seotud 
äritegevusena” kui ka Oslo uuendustegevuse käsiraamatuga, milles selgelt eristatakse 
protsessiuuendust, turundusalast ja organisatsioonilist uuendustegevust ning tooteuuendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 147
Artikli 13 punkt b

b) riiklike ja piirkondlike majandus- ja 
uuendusprogrammide toetamine;

b) riiklike ja piirkondlike tehnoloogiliste, 
mittetehnoloogiliste ja protsessidele 
suunatud majandus- ja 
uuendusprogrammide toetamine;

Or. it

Justification

Organisational and non-technological product innovation are just as important as 
technological innovation and contribute to the growth and competitiveness of SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 148
Artikli 13 punkt b

b) riiklike ja piirkondlike majandus- ja 
uuendusprogrammide toetamine;

b) riiklike ja piirkondlike tehnoloogiliste, 
mittetehnoloogiliste ja protsessidele 
suunatud majandus- ja 
uuendusprogrammide toetamine;

Or. it

Justification

It is important to recognise the added value inherent in innovations not only when this is 
technological in nature, but also when it is organisational or process-related.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 149
Artikli 13 punkt c

c) uuendusliku tehnoloogia praktilise 
kasutuselevõtu toetamine;

c) uuendusliku tehnoloogia praktilise 
kasutuselevõtu toetamine tehnoloogiliste 
uuenduste VKEde spetsiifiliste vajadustega 
kohandamisele kaasaaitamise teel;

Or. it

Selgitus

It is often impossible for technological innovations purely and simply to be transferred into 
differing company environments because this calls for a technical study and adaptation phase 
that is often very costly for the undertakings. It is therefore important that financial assistance 
be provided to undertakings in that phase.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 150
Artikli 13 punkt c

c) uuendusliku tehnoloogia praktilise 
kasutuselevõtu toetamine;

c) uuendusliku tehnoloogia praktilise 
kasutuselevõtu toetamine ja selle 
omandiõiguse kaitse;

Or. en

Selgitus

Üks kiiresti kasvavate ettevõtete uuendustegevuse toetamise abinõusid on juurdepääs 
intellektuaalomandi õigustele. Selliste õiguste kasutamise ja haldamise edendamist tuleks 
toetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 151
Artikli 13 punkt c a (uus)

c a) stiimulite loomine, et ergutada 
nõudlust VKEde uuenduslike toodete ja 
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teenuste järele;

Or. en

Selgitus

Üks kõige täpsemaid VKEde uuenduslikkuse taseme näitajaid on nende kasvav suutlikkus 
müüa uuenduslikke tooteid ja teenuseid suurematele klientidele, kuna VKEd keskenduvad 
pingeliselt oma klientide vajadustele.  Seetõttu sõltub Euroopa VKEde kasv tugevalt sellest, 
kuidas tekitatakse võimalusi nõudluse säilitamiseks nende toodete ja teenuste järele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 152
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 ning 
intellektuaalse ja tööstusomandi edendamise 
ja haldamise toetamine;

Or. en

Selgitus

Üks kiiresti kasvavate ettevõtete uuendustegevuse toetamise abinõusid on juurdepääs 
intellektuaalomandi õigustele. Selliste õiguste kasutamise ja haldamise edendamist tuleks 
toetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Etelka Barsi-Pataky

Muudatusettepanek 153
Artikli 13 punkt e 

e) uut tüüpi uuendusalaste teenuste 
katsetamine;

e) uut tüüpi uuendusalaste teenuste 
katsetamine (nagu näiteks Galileo projekt, 
mille raames võiksid VKEd välja töötada 
mitmetes valdkondades pakutavaid 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
teenuseid);

Or. en
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Selgitus

Galileo kui uus üleeuroopaline infrastruktuur on Euroopa jaoks strateegiliselt tähtis 
programm. Galileo programm sobib suurepäraselt kokku Lissaboni strateegiaga, kuna see 
loob Euroopas märkimisväärsel hulgal töökohti ning tugevdab tänu arenenud tehnoloogiale 
ja oskusteabele Euroopa konkurentsivõimet. CIP võimaldab Euroopa VKEdel ühenduse 
rahastamise toel uuenduste väljatöötamises osaleda, tänu millele saab välja arendada 
teenuseid ja rakendusi, milleks loob võimalused GNSS satelliitnavigatsioonisüsteem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 154
Artikli 13 punkt e 

e) uut tüüpi uuendusalaste teenuste 
katsetamine;

e) uut tüüpi uuendusalaste teenuste 
arendamine ja katsetamine;

Or. en

Selgitus

Ettevõtete uurimis- ja arendustegevusse kaasamine aitab järsult tõsta Euroopa 
konkurentsivõimet, seetõttu on laiem osalemine antud protsessis väga tähtis.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 155
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

1 a) Uuendustegevust tuleb mõista 
võimalikult laialdaselt, nii et see hõlmab 
lisaks tootmisprotsessile ka firma- ja 
keskkonnajuhtimist, turundustegevust ja 
teabevahetust, mis kõik aitavad kaasa 
ettevõtte moderniseerimisele. 
Uuendustegevuse alla võib kuuluda ka 
olemasolevate tehnoloogiate kohaldamine 
väikeettevõtete vajadustele;

Or. fr

Justification

This definition reflects the reality of most small enterprises, enabling their specific needs to 
be taken into account and included within the framework programme. Small and micro-
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enterprises often face difficulties in adapting to technologies or innovatory products. 
Innovation must be understood to mean the adaptation of these technologies to the specific 
requirements of a small entity (application of environmental standards being one, but not the 
only, example).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 156
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Ökouuendus

1. Ökouuendus on raamprogrammi oluline 
osa, mis peab etendama programmi 
täitmisel tähtsat rolli.
2. Ökouuendus on mis tahes liiki 
uuendustegevus, mille tulemuseks on 
oluline ja nähtav lähenemine säästva 
arengu eesmärgile kas siis negatiivsete 
keskkonnamõjude vähendamise või 
ressursside, sealhulgas energia tõhusama 
ja vastutustundlikuma kasutamise teel. 

Or. en

Selgitus

Ökouuenduse kontseptsioon on progressiivne: CIP programm peab jääma muutustele 
avatuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 157
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Ökouuendustegevus

Ökouuendusega seotud meetmed võivad 
olla eelkõige:
a) juurdepääs ökouuenduste rahastamisele 
vastavalt artiklile 11;
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b) ökouuenduse keskmete ja võrgustike, 
avaliku ja erasektori uuendusalase
partnerluse ja ökouuendust edendavate või 
propageerivate ettevõtlusteenuste 
toetamine;
c) keskkonnatehnoloogiate praktilise 
kasutuselevõtmise ja ökouuendustegevuse 
toetamine;
d) teadmiste ja tehnoloogia riikidevahelise 
ülekande ning intellektuaal- ja 
tööstusomandi haldamisega seotud teenuste 
toetamine;
e) omaalgatuslike ökouuenduslike 
lähenemisviiside toetamine sellistes 
valdkondades nagu keskkonnajuhtimine ja 
tootekujundus.

Or. en

Selgitus

Peame selgelt näitama, millega nimelt ökouuendus tegeleb.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 158
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 ning ettevõtlusega seotud riski 
ja kasu tasakaalustamine, eelkõige noorte ja 
naisettevõtjate jaoks;

Or. sv

Justification

Women entrepreneurs, should also be encouraged. If Europe is to achieve the goals of the 
Lisbon Strategy, everyone should have the opportunity to develop their entrepreneurship and 
creativity.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 159
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 ja tugevdamine ning 
ettevõtlusega seotud riski ja kasu 
tasakaalustamine, eelkõige noorte ettevõtjate 
jaoks;

Or. fr

Justification

Encouraging entrepreneurial mindsets is not in itself sufficient to promote competitivity, 
innovation or company creation and takeover/transfer. It is also necessary to enhance 
entrepreneurial mindsets, particularly among young people, and in the crafts and trades 
requiring technical training, which are frequently held in low regard by young people, their 
parents and the media.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 160
Artikli 14 punkt a a (uus)

a a) magistri- ja doktorikraadi taotlejate 
julgustamine tegelema uuendustega 
koostöös VKEdega;

Or. en

Selgitus

Uuendusteks kasutatav teadmistepotentsiaal peab hõlmama kõiki inimressursse – eriti noori, 
kuna informatsiooniajastu eeldab, et hakatakse juba varakult osalema uuendustegevuseks 
vajalikus elukestva õppe protsessis. Magistri- ja doktorikraadi taotlejatest koosnevad 
inimressursid on VKEdele väärtuslikuks teadmistevaramuks.  Lisaks võivad VKEd pakkuda 
teadlaskogukondadele väärtuslikke uuendustegevuse praktiseerimise võimalusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 161
Artikli 14 punkt b
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b) uuendustegevust, ettevõtete arengut ja 
kasvu soodustava ärikeskkonna edendamine;

b) uuendustegevust, ettevõtete arengut ja 
kasvu soodustava ärikeskkonna edendamine 
säästva arengu raames;

Or. en

Selgitus

Üks peamisi võimalusi säästevarengu saavutamise kulude vähendamiseks on ühildada 
säästevarenguga seotud kaalutlused ärialaste otsustega võimalikult varakult.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 162
Artikli 14 punkt b a (uus)

b a) Euroopa VKEde töötajate liikuvuse ja 
vastastikuse vahetuse, samuti nende 
mitmesuguste Euroopa instituutide ja 
võrgustike vahelise liikumise edendamine 
teadmiste edastamise ja heade tavade 
vahetamise eesmärgil;

Or. es

Justification

There is a need to promote fora for dialogue between inventors and innovators on the one 
hand and business directors and managers on the other. To this end, it is vitally important to 
invest in training and exchange programmes in order to combine entrepreneurial spirit and 
innovative capacity, which are two of the strategic pillars of the Lisbon Agenda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 163
Artikli 14 punkt c a (uus)

c a) ühenduses ettevõtlusvaimu 
tugevdamise edendamine ja toetamine.

Or. en

Selgitus

Euroopal tuleb ravida ettevõtluse ebarahuldava olukorra kõige põhilisemaid sümptomeid. 
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Ettevõtlusvaimu tõstmine Euroopas väärib peamiste prioriteetide hulka tõstmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 164
Artikli 14 punkt c a (uus)

c a) ettevõtete, eelkõige väike- ja 
käsitööettevõtete asutamise, võõrandamise 
ja ülevõtmise toetamine.

Or. fr

Justification

The Commission estimates that one-third of European enterprises will be transferred over the 
next ten years, an average of almost 610 000 enterprises per year over ten years, potentially 
affecting 2.4 million jobs. The European Union will be required to face an historic challenge 
affecting first and foremost small and craft enterprises.

Consequently, the creation, takeover and transfer of enterprises must become one of the 
priorities of action to develop a spirit of enterprise and an entrepreneurial mindset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 165
Artikli 15 punkt b

b) tööstus- ja teenindussektori 
konkurentsivõime tõstmise strateegia 
määratlemisele ja edendamisele 
kaasaaitamine;

b) tööstus- ja teenindussektori 
konkurentsivõime tõstmise strateegia, 
sealhulgas bürokraatia vähendamise 
mehhanismide määratlemisele ja 
edendamisele kaasaaitamine;

Or. en

Selgitus

Eriti VKEde puhul on bürokraatia üks suuremaid tõkkeid ettevõtluse ja uuendustegevuse teel 
ning sellega tuleb kogu ELi ulatuses tõhusalt ja järeleandmatult võidelda.  
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 166
Artikli 15 punkt c

c) üksteiselt õppimise toetamine riiklikes ja 
piirkondlikes haldusasutustes, et saavutada 
paremaid tulemusi.

c) üksteiselt õppimise toetamine riiklikes,
piirkondlikes ja kohalikes haldusasutustes, 
et saavutada paremaid tulemusi.

Or. es

Justification

As already mentioned, we must not forget the local authorities.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 167
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
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Väikeettevõtete osalemine standardite 
väljatöötamisel ja rakendamisel

Väike- ja käsitööettevõtete osalemine 
kaupade ja teenuste standardimis-, 
kvaliteedikontrolli- ja turvalisuspoliitikate 
väljatöötamisel hõlmab järgmist:
a) väikeettevõtteid esindavate 
organisatsioonide üleeuroopalistes ja 
rahvusvahelistes standardimise, sealhulgas 
tarbijakaitse alastes algatustes osalemise 
toetamine ja edendamine;  
b) väike- ja käsitööettevõtteid esindavate 
organisatsioonide sisese standardimise ja 
kvaliteedikontrolli alase erikoolituse 
toetamine;
c) teabe-, teadlikkus- ja nõustamisalaste 
teenuste pakkumine pädevate ametiasutuste 
poolt;
d) standardite sisu selgitavate, tõlgendavate 
ja lihtsustavate dokumentide ning nende 
kasutamist ja häid tavasid käsitlevate 
juhiste levitamise edendamine;
e) standardite, sealhulgas 
keskkonnastandardite rakendamise 
toetamine väike- ja käsitööettevõtetes.

Or. fr

Justification

Standardisation is necessary to ensure innovation and competitivity in small and craft 
enterprises. To this end, standardisation policy must be adapted to their specific needs of 
these requiring sustained support at Community level for its implementation, particularly with 
regard to training information, awareness and interpretation.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 168
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
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Väikeettevõtete osalemine standardite 
väljatöötamisel ja rakendamisel

Väikeettevõtete osalemine kaupade ja 
teenuste standardimis-, kvaliteedikontrolli-
ja turvalisuspoliitikate väljatöötamisel 
hõlmab järgmist:
a) väikeettevõtteid esindavate 
organisatsioonide üleeuroopalistes ja 
rahvusvahelistes standardimise, sealhulgas 
tarbijakaitse alastes algatustes osalemise 
toetamine ja edendamine;  
b) väikeettevõtteid esindavate 
organisatsioonide sisese standardimise ja 
kvaliteedikontrolli alase erikoolituse 
toetamine;
c) teabe-, teadlikkus- ja nõustamisalaste 
teenuste pakkumine pädevate ametiasutuste 
poolt;
d) standardite sisu selgitavate, tõlgendavate 
ja lihtsustavate dokumentide ning nende 
kasutamist ja häid tavasid käsitlevate 
juhiste levitamise edendamine;
e) standardite, sealhulgas 
keskkonnastandardite rakendamise 
toetamine väikeettevõtetes.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d) Ján Hudacký

Muudatusettepanek 169
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 eelistatavalt piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil 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.
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Or. en

Selgitus

Vähemarenenud piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu tagamiseks peaksid programmi 
täitjateks olema kohalikud ja piirkondlikud osapooled.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 170
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 ja uuendustegevus,
tehnosiire ja mittetehnoloogiline, näiteks 
protsessiuuendus, organisatsiooniline ja 
institutsiooniline uuendustegevus lisatakse 
rahastamisvahendite rakendusalasse.

Or. en

Selgitus

Kooskõla Oslo käsiraamatus toodud uuendustegevuse mõistega.

Oslo käsiraamat (OECD/Eurostat, november 2005) sisaldab OECD/ELi juhiseid 
uuendustegevust puudutavate andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks. Hiljaaegu vaadati 
käsiraamat läbi ja selle kolmandat väljaannet esitleti 2005. aasta novembris. Käsiraamatus 
selgitatakse uuendustegevuse olemust ja et uuendustegevuse mõiste CIPis peab olema 
kooskõlas uuendustegevuse  olemuse uusimate määratlustega, saab kindlasti kasutada Oslo 
käsiraamatut selliste mõistete algallikana.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 171
Artikli 16 lõige 1

1. Ühenduse rahastamisvahendeid 
kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde 
rahastamist nende elutsükli teatud etappides: 

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

asutamine, käivitamine, laiendamine ja 
äritegevuse ülekandmine. VKEde 
investeeringud sellistesse valdkondadesse 
nagu tehnoloogia areng, uuendustegevus ja 
tehnosiire, samuti nende piiriülene tegevus 
lisatakse rahastamisvahendite 
rakendusalasse.

Or. es

Justification

There is a need to finance the internationalisation of European enterprises at this key moment 
in time in which industrial relocations are of the order of the day in most European countries 
and sectors of industry.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 172
Artikli 17 lõike 1 punkt a

a) aitab asutada ja rahastada VKEsid ning 
vähendada omakapitali ja riskikapitali 
puudujääke, mis takistab VKEdel kasutada 
oma kasvupotentsiaali; 

a) aitab üleeuroopalise riskikapitali turu 
loomise eesmärgil asutada ja rahastada 
VKEsid ning vähendada omakapitali ja 
riskikapitali puudujääke, mis takistab 
VKEdel kasutada oma kasvupotentsiaali; 

Or. en

Selgitus

Tänapäeva Euroopas on üks peamisi suure kasvupotentsiaaliga VKEdesse investeerijaid 
vaevavaid muresid riskikapitali turu killustatus.  Uuenduslike VKEde rahastamise puudujäägi 
katmiseks on tähtis kõrvaldada potentsiaalsete rahvusvaheliste riskikapitali fondidesse 
investeerijate teelt regulatsioonide ja avalikustamisega seotud takistused. GIFi mehhanism 
võib  tõeliselt üleeuroopalise riskikapitali turu järkjärgulisele tekkele kaasa aidata.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 173
Artikli 17 lõike 2 esimene ja teine lõik

2. GIF koosneb kahest osast: 2. GIF koosneb kahest osast:
Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja 
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käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid, konkreetsetele 
sektoritele, tehnoloogiatele või 
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.

käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid, konkreetsetele 
sektoritele, tehnoloogiatele või 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendusele 
keskendatud fondid ning äriinkubaatoritega 
seotud fondid, mis omakorda annavad 
kapitali VKEdele. Veel on GIF1 sihiks 
investeeringud riskikapitali fondide 
kogumisel suurtes raskustes olevate VKEde 
korduvrahastamisele spetsialiseerunud 
fondidesse. GIF1 võib osaleda ka 
investeerimisel investorite võrgu 
arendatavatesse fondidesse ja 
investeerimisvahenditesse.

Teine osa, GIF2, katab laienemisetapi 
investeeringuid ja investeerib 
spetsialiseeritud riskikapitalifondidesse, mis 
omakorda annavad kvaasikapitali või 
omakapitali suure kasvupotentsiaaliga 
uuenduslikele VKEdele nende 
laienemisetapis. GIF2 muudab väljaostmise 
või asendusinvesteeringud liigseks.

Teine osa, GIF2, katab laienemisetapi 
investeeringuid ja investeerib 
spetsialiseeritud riskikapitalifondidesse, mis 
omakorda annavad kvaasikapitali või 
omakapitali suure kasvupotentsiaaliga 
uuenduslikele VKEdele nende 
laienemisetapis. GIF2 toetab nii aktsiate 
ülesostmist kui ka ettevõtete väljaostmist.

Or. en

Selgitus

Paljudel suure potentsiaaliga uuenduslikel VKEdel tekib tegutsemise algusjärgus raskusi 
riskikapitali vähesuse tõttu. Et rahastamisahela jätkuvus on tähtis, peame toetama korra juba 
rahastatud äriprojektide korduva kaasfinantseerimisega (teise või kolmanda ringi 
rahastamine) tegelevaid fonde.
VKEde uuele omanikule üleminekuga kaasnevad tihtipeale uuendused ja uued investeeringud, 
kuid sageli saab sellele takistuseks laienemisetapis olevate VKEde kapitalipuudus. Seepärast 
on kohane toetada GIF2 alt nii juhtkonna poolset ettevõtete väljaostmist kui ka ettevõtte 
aktsiate ülesostmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 174
Artikli 17 lõike 2 teine lõik

Teine osa, GIF2, katab laienemisetapi 
investeeringuid ja investeerib 
spetsialiseeritud riskikapitalifondidesse, mis 

Teine osa, GIF2, katab laienemisetapi 
investeeringuid ja investeerib 
spetsialiseeritud riskikapitalifondidesse, mis 
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omakorda annavad kvaasikapitali või 
omakapitali suure kasvupotentsiaaliga 
uuenduslikele VKEdele nende 
laienemisetapis GIF2 muudab väljaostmise 
või asendusinvesteeringud liigseks.

omakorda annavad kvaasikapitali või 
omakapitali suure kasvupotentsiaaliga 
uuenduslikele VKEdele nende 
laienemisetapis GIF2 muudab väljaostmise 
või asendusinvesteeringud liigseks.

GIFi investeeringud suunatakse fondidele, 
mis suudavad demonstreerida oma 
kogemusi ja heatasemelist koostööd 
uuenduslike VKEde, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse keskmete (näiteks teadus-
ja tehnopargid) ning teiste 
uuendustegevuses osalejatega. 

Or. en

Selgitus

Kogu programmi kvaliteedijuhtimise tagamiseks tuleb selle kõigi aspektide ja vahendite 
suhtes rakendada kvaliteedi tagamise meetmeid.
Et GIFi haldab Euroopa Investeerimisfond ja selle tagamiseks, et finantsvahendusettevõtted 
oleksid midagi enamat kui lihtsalt nõustajad ja vahendajad, kes ei  kuulu vastavate 
uuendusprotsesside ja -keskkondade juurde, on väga oluline, et riskikapitali fondidel, 
investorite võrkudel jt osalistel oleksid põhjalikud teadmised ja tihedad sidemed uuenduslike 
VKEde, uuendus- ja uurimiskeskmetega jne. CIPi fondide võimendusefekt sünnib just 
VKEdega tehtava tiheda koostöö tulemusena. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Ján Hudacký

Muudatusettepanek 175
Artikli 17 lõike 2 kolmas lõik

GIF võib vajadusel riiklike programmidega 
koostööd tehes investeerida ka 
finantsvahendusettevõtetesse, et arendada 
väikeettevõtetes osalevaid ettevõtteid.  

Vajadusel äriinvesteeringutega tegelevate 
väikeettevõtete riiklike arenduskavadega 
koostööd tehes võib GIF investeerida ka 
eelistatavalt piirkonnatasandi
finantsvahendusettevõtetesse. 

Or. en

Selgitus

Piirkonnatasandi finantsvahendusettevõtted oskavad kohalike firmade uuendusalast 
potentsiaali ja suutlikkust paremini hinnata ja reageerivad paindlikumalt nende ning 
piirkonna ettevõtluskeskkonna muutustele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 176
Artikli 18 lõike 2 esimene 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 äritegevuse piiriülene 
laiendamine; sel põhjusel ja piisava tagatise 
puudumise tõttu on neil rahastamisvõimalusi 
eriti raske leida.

Or. de

Justification

SMEs face particular difficulties in gaining access to finance when expanding their activities 
into neighbouring countries, since the financial institutions consider the risks to be higher or 
have insufficient information about the region in which the investment is to be made.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 177
Artikli 18 lõike 2 neljas lõik

Neljas osa: d) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, mille kaudu kaasatakse 
VKEdele täiendavat krediiti laenude 
rahastamiseks, kasutades sobivaid 
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud 
finantseerimisasutustega. Nende tehingute 
toetamise eeldusena kohustub kreeditor 
andma suure osa niimoodi tekkivast 
likviidsusest mõistliku aja jooksul laenudena 
VKEdele.

Neljas osa: d) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, mille kaudu kaasatakse 
VKEdele täiendavat krediiti laenude 
rahastamiseks, kasutades sobivaid 
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud 
finantseerimisasutustega. Nende tehingute 
toetamise eeldusena kohustub kreeditor 
andma suure osa niimoodi tekkivast 
likviidsusest mõistliku aja jooksul laenudena 
VKEdele.

SMEGi osade vahendid suunatakse 
pankadele ja finantsvahendusettevõtetele, 
mis suudavad demonstreerida oma 
kogemusi ja heatasemelist koostööd 
uuenduslike VKEde, teadusuuringute ja
uuendustegevuse keskmete (näiteks teadus-
ja tehnopargid) ning teiste 
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uuendustegevuses osalejatega. 

Or. en

Selgitus

Kogu programmi kvaliteedijuhtimise tagamiseks tuleb selle kõigi aspektide ja vahendite 
suhtes rakendada kvaliteedi tagamise meetmeid.
Et SMEGi haldab Euroopa Investeerimisfond ja selle tagamiseks, et 
finantsvahendusettevõtted oleksid midagi enamat kui lihtsalt nõustajad ja vahendajad, kes ise 
ei  osale vastavates uuendusprotsessides ja -keskkondades, on väga oluline, et riskikapitali 
fondidel, investorite võrkudel jt osalistel oleksid põhjalikud teadmised ja tihedad sidemed 
uuenduslike VKEde, uuendus- ja uurimiskeskmetega jne. CIPi fondide võimendusefekt sünnib 
just VKEdega tehtava tiheda koostöö tulemusena. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 178
Artikli 19 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) tõstab riskifondide, pankade ja 
finantsvahendusettevõtete pädevust 
uuenduslike VKEde, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse keskmete (näiteks teadus-
või tehnopargid) ja teiste uuendustegevuses 
osalejatega tehtava koostöö osas.

Or. en

Selgitus

Kõigi VKEde jaoks GIFile ja SMEGile juurdepääsu tagamiseks peab CBSi meetmete sihiks 
olema riskifondide, pankade ja finantsvahendusettevõtete pädevuse tõstmine uuenduslike 
VKEde, uuendus- ja uurimiskeskmete ja teiste „uuendustegevuses osalejatega” tehtava 
koostöö küsimustes, keskendudes samas jätkuvalt GIFi ja SMEGi finantsvahendusettevõtete 
kogemuste ja taseme tähtsusele. Siit tuleneb mõningates liikmesriikides vajadus 
finantsvahendusettevõtete nõustamis- ja koolituskeskuse täiendavaks toetamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 179
Artikli 5 lõike 2 viies lõik

Partnerlusmeede täiendab krediidiliine või 
riskijagamist, mida rahvusvahelised 

Partnerlusmeede täiendab krediidiliine või 
riskijagamist, mida rahvusvahelised 
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finantseerimisasutused pakuvad 
partnerpankadele või 
finantseerimisasutustele abikõlblikes 
riikides. Suur osa selle meetme vahenditest 
kulutatakse selleks, et tõsta pankade võimet 
hinnata selliste projektide ärikõlblikkust, 
milles on oluline osa ökouuendustel.

finantseerimisasutused pakuvad 
partnerpankadele või 
finantseerimisasutustele abikõlblikes 
riikides. Suur osa selle meetme vahenditest 
kulutatakse selleks, et tõsta pankade võimet 
hinnata selliste projektide ärikõlblikkust, 
milles on oluline osa ökouuendustel.

VKEdele võrdse juurdepääsu tagamiseks 
GIFi ja SMEGi võimalustele seotakse CBSi 
meetmed riskifondide, pankade ja 
finantsvahendusettevõtete pädevuse 
tõstmisega uuenduslike VKEde, 
teadusuuringute ja uuendustegevuse 
keskmete (näiteks teadus- või tehnopargid) 
ja teiste uuendustegevuses osalejatega 
tehtava koostöö küsimustes. Selleks 
luuakse nõustamis- ja koolituskeskus.

Or. en

Selgitus

Kõigi VKEde jaoks GIFile ja SMEGile juurdepääsu tagamiseks peab CBSi meetmete sihiks 
olema riskifondide, pankade ja finantsvahendusettevõtete pädevuse tõstmine uuenduslike 
VKEde, uuendus- ja uurimiskeskmete ja teiste „uuendustegevuses osalejatega” tehtava 
koostöö küsimustes, keskendudes samas jätkuvalt GIFi ja SMEGi finantsvahendusettevõtete 
kogemuste ja taseme tähtsusele. Siit tuleneb mõningates liikmesriikides vajadus 
finantsvahendusettevõtete nõustamis- ja koolituskeskuse täiendavaks toetamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 180
Artikli 20 lõike 2 punktid a, b ja c 

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

a) teabe-, tagasiside ja ettevõtjate koostöö 
teenused (näiteks euroinfo keskused);

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

b) uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste 
edasiandmise teenused (näiteks
innovatsiooni levikeskused);

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

c) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis 
(näiteks riiklikud kontaktpunktid).

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 181
Artikli 20 lõike 2 sissejuhatav osa 

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

2. Euroopa praegustes ettevõtete 
tugivõrgustikes, eelkõige euroinfo 
keskustes ja innovatsiooni levikeskustes 
kogutud turge puudutavatele eriteadmistele 
tuginedes soovitatakse ettevõtlusega seotud 
nõustamisüksustel teha lõikes 1 nimetatud 
ettevõtete, eriti VKEde teenindamisel 
tihedat koostööd.  Rahalist toetust võib 
võrgustikku kuuluvatele partneritele anda 
järgmiste teenuste pakkumisel:

Or. de

Justification

Use should be made of the existing experience of the Euro-Info Centres (EIC) and the 
Innovation-Relay-Centres (IRC).

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 182
Artikli 20 lõike 2 punkt -a (uus)

-a) vähemalt kolmekeelse uuendustegevuse 
ja konkurentsivõime infotelefoni 
sisseseadmine, mille kaudu saab abi 
taotlevaid VKEsid usaldusväärset abistada 
ja edastada neile koos vajalike 
kontaktandmetega teavet neile kohaldada 
võidavatest toetusprogrammide kohta; 

Or. de

Justification

It must be made possible for SMEs to obtain reliable information quickly and easily.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 183
Artikli 20 lõike 2 punkt a

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

a) teabe-, tugi-, tagasiside ja ettevõtjate 
koostöö teenused (näiteks euroinfo keskuste 
poolt pakutavad);

Or. de

Justification

The existing experience of the Euro Info Centres (EIC) and the Innovation Relay Centres 
(IRC) should be exploited.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 184
Artikli 20 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist raamprogrammis ning riiklikes 
ettevõtlus- ja uuendustegevuse 
programmides.

Or. en

Selgitus

Antud programmid sisaldavad teenuseid, mis soodustavad VKEde osalemist ühenduse 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse programmis (artikli 20 lõike 2 punkt c) ja nad 
peaksid sisaldama samasugust teenust ka CIPi jaoks.  Kuna majanduskasv ja tööhõive 
tuginevad nii vanades kui ka uutes majandusharudes VKEdele, on oluline edendada CIPi 
taolisi ettevõtluse ja uuendustegevuse programme.  Edendamine on oluline programmide 
mõju seisukohalt. Seni ei ole VKEd saanud piisavalt toetust, et osaleda  ühenduse 
varasemates ettevõtluse ja uuendustegevuse programmides (MAP).

Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 185
Artikli 20 lõige 3

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 punktides 

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 punktides 
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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.

a, b ja c nimetatud teenuste osutamiseks, 
kusjuures erilist tähelepanu pööratakse 
kandidaatide asjakohastele kogemustele 
ettevõtetele, eelkõige VKEdele suunatud 
tugiteenuste kavandamisel ja tegelikul 
osutamisel nende äritegevuse 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.

Or. de

Justification

The existing experience of the Euro Info Centres (EIC) and the Innovation Relay Centres 
(IRC) should be exploited.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 186
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, c ja c a 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.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 187
Artikli 20 lõige 3 a (uus)
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3 a. Selleks et tagada lõike 2 punktides a, b, 
c ja c a nimetatud teenuste kvaliteet, on 
võrgustikku kuuluvate partnerite valikul 
rõhuasetus järgneval: 
– kogemused ja pädevus nõustamise, 
teadmiste levitamise ja võrgustike loomise 
alal;
– III lisas kehtestatud tegevuste piisav 
hõlmamine;
– tuleb tagada lõike 2 punktides a, b, c ja d 
nimetatud teenuste väga hea kvaliteet 
kõigile võrgustikesse kuuluvatele 
partneritele, olenemata liikmesriigist, kus 
nad tegutsevad. 

Or. en

Justification

The quality of the services provided by the EuroInfoCenters and Innovation Relay Centers 
need to be ensured in order to answer the criticism from SMEs regarding the quality of the 
services provided for concerning other Community programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 188
Artikli 20 lõige 3 a (uus)

3 a. Lisaks lõike 2 punktides a, b ja c 
märgitud teenustele võib komisjon anda 
rahalist toetust koondinfokeskuste 
loomiseks liikmesriikides, kus 
potentsiaalseid taotlejaid teavitatakse 
raamprogrammist abi saamise võimalustest 
tervikuna ja vajadusel suunatakse lõikes 2 
nimetatud asjaomaste  kontaktpartnerite 
juurde. Koondinfokeskused annavad 
ühtlasi teavet struktuurifondidest ja 
Maaelu Arengufondist toetatavate 
programmide, samuti muude oluliste 
ühenduse programmide kohta (nt elukestva 
õppe programm), mille eesmärgid on 
raamprogrammiga sarnased ja vastastikku 
täiendavad, ja vajadusel suunavad 
huvitatud isikud täiendava abi saamiseks 
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vastavate vastutavate struktuuride juurde. 

Or. en

Justification

"EU one-stop-shops" will ensure that interested parties, especially SMEs that do not have the 
time and resources for spotting where they can find support, gain easy access to information 
and advice on all the existing services that may prove helpful to them.
A practical link with the relevant lifelong learning programmes and the programmes funded 
by the Structural Funds and the Rural Development Fund needs to be established in order to 
foster necessary synergies with the Framework Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 189
Artikli 20 lõige 4

4. Lisaks lõike 2 punktides a, b ja c 
nimetatud teenustele võib komisjon anda 
rahalist toetust muude raamprogrammi 
kohaldamisalasse jäävate meetmete 
rakendamiseks, mis ta on välja valinud 
pärast võrgustiku partneritele suunatud 
konkursi väljakuulutamist.

4. Lisaks lõike 2 punktides a, b, c ja c a 
nimetatud teenustele võib komisjon anda 
rahalist toetust muude raamprogrammi 
kohaldamisalasse jäävate meetmete 
rakendamiseks, mis ta on välja valinud 
pärast võrgustiku partneritele suunatud 
konkursi väljakuulutamist. Komisjon hindab 
võrgustikku kuuluvate partnerite 
pakutavate teenuste kvaliteeti kord aastas.
Kui leitakse, et pakutavate teenuste 
kvaliteet on ebarahuldav, tuleb partnerluse 
raamlepingud uuesti läbi vaadata või 
esitada uued konkursikutsed.

Or. en

Justification

As part of the over all quality management of the programme, the services provided by the 
network partners must be evaluated and proper changes made, if the quality of the services 
are not found satisfactory.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 190
Artikli 20 lõige 4
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4. Lisaks lõike 2 punktides a, b ja c 
nimetatud teenustele võib komisjon anda 
rahalist toetust muude raamprogrammi 
kohaldamisalasse jäävate meetmete 
rakendamiseks, mis ta on välja valinud 
pärast võrgustiku partneritele suunatud 
konkursi väljakuulutamist.

4. Lisaks lõike 2 punktides a, b, c ja lõikes 3 
a nimetatud teenustele võib komisjon anda 
rahalist toetust muude raamprogrammi 
kohaldamisalasse jäävate meetmete 
rakendamiseks, mis ta on välja valinud 
pärast võrgustiku partneritele suunatud 
konkursi väljakuulutamist.

Or. en

Justification

Follows from the introduction of new article 20(3a) new

Muudatusettepaneku esitaja(d) Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 191
Artikli 20 lõige 4 a (uus)

4 a. Komisjon annab erilist toetust VKEdele 
neis piirkondades, mis vajavad kas 
äärealadel paiknemise või vähema arengu 
tõttu uuenduslikku tegevust, et tugevdada 
nende ärialast konkurentsivõimet.

Or. es

Justification

In order to facilitate economies of scale and with the aim of developing clusters at a regional 
and local level which may facilitate the development of a European cluster, it is of vital 
importance that these regions be given support in terms of actions to promote innovation and 
competitiveness tailored to their economic and enterprise structures.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 192
Artikli 20 lõige 6 a (uus)

6 a) Konsulteerida tuleb väikeettevõtjaid 
esindavaid organisatsiooni abistavate 
riiklike või piirkondlike ametkondadega ja 
neile võib anda finantsabi tegevuse 
alustamiseks vastavalt raamprogrammile.
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Or. fr

Justification

Representative organisations are in contact with millions of small enterprises making it 
possible to carry out the necessary groundwork for small enterprises to become more 
competitive in vital areas of the framework programme: innovation, environment, ITCs, 
standardisation and company transfer.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 193
Artikli 21 lõike 2 punkt b

b) neisse on kokku kaasatud vähemalt kolm 
osalevat riiki ja

b) osalejaid on vähemalt kahest osalevast
riigist; 

Or. de

Justification

A minimum of two participant countries is sufficient. In order to achieve the desired effect, a 
cooperation project with two participants should be eligible to apply for funding to promote 
innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 194
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. Toetust 
võidakse anda koostööks üleriigiliste ja 
piirkondlike edendustegevust arendavate 
avalike asutuste vahel, nagu 
edendustegevusega seotud pangad või 
fondid, et võimaldada nendevahelist heade 
tavade vahetust ja käivitada riikidevahelisi 
VKEde edenduskavade katseprojekte.
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Or. en

Justification

The Business innovation support scheme is a very useful tool to better coordinate at trans-
national level SME support actions that are essentially national or even regional in the EU 
Member States. Public promotional institutions providing business support services stand to 
gain a lot by strengthening their institutional cooperation and by launching trans-national 
promotional schemes or funds for SMEs that wish to open to cross-border investments and 
partnering.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 195
Artikli 22 punkt a

a) uuringud, andmete kogumine, ülevaated 
ja trükiste avaldamine, võimaluse korral 
ametliku statistika põhjal;

a) uuringud, sealhulgas teostatavuse turu-
uuringud, andmete kogumine, ülevaated ja 
trükiste, sealhulgas ettevõtlusele ja 
uuendustegevusele spetsialiseerunud 
ekspertrühmade koostatud materjalide
avaldamine, võimaluse korral ametliku 
statistika põhjal;

Or. en

Justification

In order to boost competitiveness, it is important not only to innovate, but also to know for 
which kind of innovation there is a demand in the market. The development of a European 
network of think tanks specialised in policy analyses on entrepreneurship and innovation is a 
catalyst for the creation of an entrepreneurship and innovation culture.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 196
Artikli 22 punkt d a (uus)

d a) konsultatsioonid ja asjassepuutuvaid 
ettevõtteid esindavate organisatsioonide 
otsene kaasamine.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 197
Artikli 22 punkt d a (uus)

d b) ühes liikmesriigis VKEdele välja 
töötatud õpetamistoetuste, töövahendite, 
suuniste ja tehnilise dokumentatsiooni 
levitamine ja kasutamine, et saavutada 
parimad tulemused teistes liikmesriikides.

Or. fr

Justification

SME organisations in various Member States have developed teaching supports, toolbox 
resources, guidelines and technical documentation which have proved useful but are not 
always known in other Member States (translation problems). This simply requires 
translation work and the adaptation of these instruments to the situation at local and national 
level so as to achieve cost-effectiveness.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 198
Artikkel 23

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil

Äritegevusega seotud organisatsioonide  
partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 
seejärel kokkuleppel asjaomaste riiklike või 
piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

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

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.

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

Or. de
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Justification

The aim is to promote innovation in the commercial field, and funding should accordingly be 
restricted to this field. Cooperation between businesses and commercial organisations may 
support this.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 199
Artikli 23 pealkiri

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil ning äriliidud 

Or. en

Justification

Cooperation between enterprises and their organisations should be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 200
Artikli 23 pealkiri

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil

Ametiasutuste partnerlus riiklikul, 
piirkondlikul  ja kohalikul tasandil

Or. es

Justification

There is a need to introduce the local dimension to cooperation between authorities.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 201
Artikli 23 lõige 2

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 
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seejärel kokkuleppel asjaomaste riiklike või 
piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

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

Or. es

Justification

There is a need to introduce the local dimension to cooperation between authorities.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 202
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 
piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 
seejärel kokkuleppel asjaomaste riiklike või 
piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma ja äriliidud.

Or. en

Justification

Cooperation between enterprises and their organisations should be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 203
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 asutustele ja äriliitudele 
toetust.

Or. en

Justification

Cooperation between enterprises and their organisations should be included.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 204
Artikkel 24

Programmi rakendamist toetavad meetmed Programmi rakendamist toetavad ja muud
meetmed

Komisjon võib teha järgmist: Komisjon võib teha järgmist:
a) jälgida ja analüüsida konkurentsivõime ja 
üksikute majandusharude arengut, võttes 
arvesse ka komisjoni aastaaruannet Euroopa 
tööstuse konkurentsivõime kohta;

a) jälgida ja analüüsida konkurentsivõime ja 
üksikute majandusharude arengut, võttes 
arvesse ka komisjoni aastaaruannet Euroopa 
tööstuse konkurentsivõime kohta;

b) koostada hinnanguid selle kohta, millist 
mõju avaldavad ettevõtete konkurentsivõime 
seisukohast olulised ühenduse meetmed;

b) koostada hinnanguid selle kohta, millist 
mõju avaldavad ettevõtete konkurentsivõime 
seisukohast olulised ühenduse meetmed ja 
seejärel lihtsustada olemasolevaid 
õigusakte või koostada uued 
seadusandlikud meetmed, mis teevad 
uuendustegevuse ELis huvipakkuvamaks 
(nt intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas);

c) hinnata käesoleva programmi 
konkreetseid aspekte või rakendusmeetmeid;

c) hinnata käesoleva programmi 
konkreetseid aspekte või rakendusmeetmeid;

d) levitada vajalikku teavet käesoleva 
programmi kohta.

d) levitada vajalikku teavet käesoleva 
programmi kohta.

d a) koostada ettepanek võtta vastu 
nõukogu määrus ühenduse 
uuendustegevuse ameti asutamiseks.

Or. en

Justification

The title needs to better reflect the content of the Article.

The EU must respond to the need for an attractive legal framework for innovation (e.g. in the 
field of IPRs) in order to cope with its competitors worldwide.

Regarding the need for a European Agency on Innovation, see the justification for 
Muudatusettepanek 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio 
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Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 205
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, nende 
rakendamiseks vajalikud meetmed, täitmise 
ajakavad, osalemiseeskirjad ning 
rakendusmeetmete valiku- ja 
hindamiskriteeriumid kooskõlas artiklis 10 
esitatud eesmärkidega, välja arvatud 
artiklis 24 nimetatud. Tööprogrammis 
määratletakse ökouuenduste edendamise 
meetmed ja esitatakse need eraldi peatükis.

Or. en

Justification

With the initial formulation we rule out the possibility of a common implementation tool-box 
as provided under Article 6. Also, the new formulation is consistent with the other relevant 
provisions (Article 36 and 45). In addition, we need to give clarity to what exactly eco-
innovation concerns also at work programme level.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Lena Ek

Muudatusettepanek 206
Artikli 25 lõige 1 a (uus)

Komisjon asutab tööprogrammi, 
konsulteerides artikli 46 lõike 1 punktis a 
nimetatud komiteega.

Or. sv

Justification

The programme committees have an important role to play and their powers should not be 
weakened. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 207
Artikli 26 lõige 3

3. Lõikes 2 osutatud meetmete elluviimisel 3. Lõikes 2 osutatud meetmete eesmärk on 
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pööratakse erilist tähelepanu kodanike ja 
ettevõtete teavitamisele info- ja 
sidetehnoloogia võimalustest ja kasust.

suurendada VKEde uuenduspotentsiaali ja 
konkurentsivõimet. Meetmed  hõlmavad ka 
kodanike ja ettevõtete teavitamist info- ja 
sidetehnoloogia võimalustest ja kasust.

Or. en

Justification

The innovation potential of SMEs has to be unlocked.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 208
Artikli 26 lõige 3

3. Lõikes 2 osutatud meetmete elluviimisel 
pööratakse erilist tähelepanu kodanike ja 
ettevõtete teavitamisele info- ja 
sidetehnoloogia võimalustest ja kasust.

3. Lõikes 2 osutatud meetmed aitavad 
suurendada ettevõtete, eelkõige VKEde 
uuenduspotentsiaali ja konkurentsivõimet 
ning nende elluviimisel pööratakse 
võimalusel tähelepanu kodanike ja ettevõtete 
teavitamisele info- ja sidetehnoloogia 
võimalustest ja kasust.

Or. en

Justification

Awareness raising is very important but should not be a pre-condition for all actions.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 209
Artikli 27 punkt a

a) tagada takistusteta juurdepääs info- ja 
sidetehnoloogial põhinevatele teenustele 
ning luua sobivad raamtingimused 
konvergeeruvate digitaalsidesüsteemide ja -
teenuste kiireks ja asjakohaseks 
kasutuselevõtuks, kaasa arvatud 
koostalitlusvõime, turvalisuse ja 
usaldusväärsuse küsimusi;

a) tagada takistusteta juurdepääs info- ja 
sidetehnoloogial põhinevatele teenustele 
ning luua sobivad raamtingimused 
konvergeeruvate digitaalsidesüsteemide ja -
teenuste kiireks, asjakohaseks ja 
tulemuslikuks kasutuselevõtuks, kaasa 
arvatud koostalitlusvõime, turvalisuse ja 
usaldusväärsuse küsimusi;
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Or. el

Justification

The take up of digital communications and services must be judged in terms of not only ease 
of access but also the measurable effectiveness of the services provided to individual users. 
The individual should not only have access to these technologies but be able to put them to 
effective use and derive benefit from them.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 210
Artikli 29 punkt a

a) parandada info- ja sidetehnoloogia 
kättesaadavust ja digitaalset kirjaoskust;

a) parandada info- ja sidetehnoloogia 
kättesaadavust, digitaalset kirjaoskust ning 
üldsuse lähemat tutvumist info- ja 
sidetehnoloogiaga;

Or. el

Justification

ICT accessibility is a necessary precondition but is in itself insufficient to bridge the digital 
divide. Methodical and innovatory action must be encouraged to inform the public and 
familiarise it with these new technologies and their use, thereby stimulating demand in this 
sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Claude Turmes

Muudatusettepanek 211
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 
valdkondade teenused, ning arendada kõigile 
kasutamiseks sobivaid teenusekomponente 
ja levitada häid tavasid.

c) parandada üldist huvi pakkuvate 
valdkondade elektrooniliste teenuste 
kvaliteeti, tulemuslikkust ja kättesaadavust 
ning laiendada ühiskonna elus osalemist 
info- ja sidetehnoloogia kaudu, sealhulgas 
koostalitlusvõimeliste üleeuroopaliste või 
piiriüleste üldist huvi pakkuvate 
valdkondade teenustega, ning arendada 
kõigile kasutamiseks sobivaid 
teenusekomponente ja levitada häid tavasid, 
sealhulgas avatud standardite kasutamist, 
ning tagada tehnoloogia neutraalsus ja 
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andmete säilitamine.

Or. en

Justification

Not only should the content that public administration develop today be accessible by all 
users whatever brand of software they use ; but also this material must remain accessible for 
future generations when software largely widespread  today will not be in use anymore.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 212
Artikli 29 punkt c a (uus)

c a) info- ja sidetehnoloogia kasutamine 
ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade, näiteks puuetega 
inimeste ja vanurite elukvaliteedi 
tõstmiseks. 

Or. en

Justification

Special categories of the public facing particular difficulties should receive special attention 
and profit from the development of ICT technologies. 

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 213
Artikli 30 lõige 2 a (uus)

Antud osa programmist peaks eelkõige 
tugevdama VKEde konkurentsivõimet ja 
uuenduspotentsiaali.

Or. en

Justification

The innovation potential of SMEs has to be unlocked.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 214
Artikli 31 lõike 1 punkt c

c) temaatilised võrgud, mis koondavad 
konkreetse teemaga seoses mitmesuguseid 
huvirühmi, et hõlbustada 
koordineerimistegevust ja teadmiste 
edasiandmist.

c) temaatilised võrgud, mis koondavad 
konkreetse teemaga seoses mitmesuguseid 
huvirühmi, et hõlbustada 
koordineerimistegevust ja teadmiste 
edasiandmist. Temaatilised  võrgud, mis 
koondavad inimesi ja ergutavad 
tehnoloogilise oskusteabe vahetamist ning 
ühist projektiarendust ELi geograafiliste 
piirkondade või regioonide vahel ühisel 
(kultuurilisel, geograafilisel või muul) 
alusel.

Or. el

Justification

Under the framework programme, the opportunity should be provided for the creation of 
thematic networks bringing together stakeholders who may be few in number but who face 
common (cultural, geographical or other) difficulties and obstacles hampering their efforts to 
bridge the digital divide. Such a measure will be of particular importance to less-favoured 
areas, including remote island and mountain communities.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 215
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. Avaliku sektori 
asutustele, VVOdele ja 
mittetulundusorganisatsioonidele võidakse 
lisakulud hüvitada 100% ulatuses.

Or. es

Justification

Non-governmental organisations (NGOs) and not-for-profit organisations operate for the 
general good and should therefore receive the same treatment as public bodies.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Patrizia Toia

Muudatusettepanek 216
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 75%
nende kogumaksumusest. Avaliku sektori
asutustele võidakse lisakulud hüvitada 100 
% ulatuses.

Or. fr

Justification

The proposed maximum of 50% in accordance with the practice followed by the Directorate-
General for Research for commercial projects (while other DGs – employment, enlargement, 
etc. – set a maximum of 75%) is too low for non-profit-making organisations which cannot 
afford 50% of project costs (several organisations in the new Member States and applicant 
countries are unable able to participate even when required to pay only 25%). Even projects 
where enterprises participate require a coordinator (frequently a non-profit-making 
organisation).

Muudatusettepaneku esitaja(d) Werner Langen

Muudatusettepanek 217
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.

50% subsiidiumitest temaatilistele 
võrkudele annab ühendus võrgu loomiseks 
ja koordineerimiseks vajalikeks 
abikõlblikeks lisakuludeks. Ühendus võib 
nende meetmete abikõlblikud lisakulud 
kompenseerida.

Or. de

Justification

Treating all subsidies equally by setting them at 50% across the board encourages the proper 
implementation of the programme in the beneficiaries’ own interest. Subsidies at 100% would 
encourage abuses of public funds.  Preferential treatment for public bodies would contravene 
the EU’s competition principles.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 218
Artikli 33 sissejuhatav osa

Poliitikasuundade analüüsimise, arendamise 
ja osalevate riikidega koordineerimise 
toetamiseks tehakse järgmist:

Poliitikasuundade analüüsimise, arendamise 
ja osalevate riikidega koordineerimise 
toetamiseks tehakse Euroopa ettevõtete, 
eriti VKEde konkurentsivõime ja 
uuenduspotentsiaali tugevdamist silmas 
pidades järgmist:

Or. en

Justification

The innovation potential of SMEs has to be unlocked.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 219
Artikli 34 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Programmi rakendamise toetamiseks või 
tulevase tegevuse ettevalmistamiseks 
tehakse järgmist:

1. Programmi rakendamise toetamiseks või 
tulevase tegevuse ettevalmistamiseks 
tehakse Euroopa ettevõtete, eelkõige VKEde 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
potentsiaali tugevdamist silmas pidades 
järgmist:

Or. en

Justification

The innovation potential of SMEs has to be unlocked.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Lena Ek

Muudatusettepanek 220
Artikli 36 lõige 1 a (uus)

Komisjon asutab tööprogrammi, 
konsulteerides artikli 46 lõike 1 punktis a 
nimetatud komiteega.

Or. sv
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Justification

The programme committees have an important role to play and their powers should not be 
weakened.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Britta Thomsen

Muudatusettepanek 221
Artikli 37 lõige 1

1. Käesolevaga algatatakse programm 
energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja 
energeetika mitmekesistamise toetamiseks, 
edaspidi „programm „Arukas energeetika –
Euroopa““.

1. Käesolevaga algatatakse programm 
energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja 
energeetika mitmekesistamise toetamiseks, 
edaspidi „programm „Arukas energeetika –
Euroopa““. Selles programmis tuleks näha 
vahendit, mille abil EL võiks saavutada 
maailmas juhtkoha säästva 
energiatehnoloogia ja suure efektiivsusega 
rakenduste valdkonnas, seega on see 
programm Euroopa konkurentsivõime 
seisukohalt olulise tähtsusega. 

Or. en

Justification

In accordance with the Treaty all EU programmes must consider the aspect of sustainability. 
This obviously is implicit in the actions of the IEE. However, making the IEE part of the CIP 
it is important to emphasize that EU could have a competitive edge in the field of sustainable 
energy technologies and high efficiency applications (General Electric has announced new 
large scale investments in this field). The change will indicate both the impact on EU 
economical competitiveness and on the competitiveness of EU enterprises in the field of 
sustainable utilization of natural resources.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 222
Artikli 38 punkt c

c) kõrvaldada mittetehnoloogilised 
takistused energia tõhusal ja arukal tootmisel 
ja tarbimisel, edendades institutsioonide 
suutlikkust, sealhulgas kohalikul ja 

c) kõrvaldada mittetehnoloogilised 
takistused energia tõhusal ja arukal tootmisel 
ja tarbimisel, edendades institutsioonide 
suutlikkust, sealhulgas kohalikul ja 



AM\593717ET.doc 87/102 PE 367.642v01-00

ET

piirkondlikul tasandil, suurendades 
teadlikkust, eelkõige haridussüsteemi kaudu, 
edendades kogemuste ja oskusteabe vahetust 
peamiste osaliste, ettevõtjate ja kodanike 
vahel üldiselt, soodustades heade tavade ja 
parimate olemasolevate tehnoloogiate 
levikut, eelkõige ühenduse tasandil.

piirkondlikul tasandil, suurendades 
teadlikkust, eelkõige haridussüsteemi kaudu, 
edendades kogemuste ja oskusteabe vahetust 
peamiste osaliste, ettevõtjate, eriti VKEde ja 
kodanike vahel üldiselt, soodustades heade 
tavade ja parimate olemasolevate 
tehnoloogiate levikut, eelkõige ühenduse 
tasandil.

Or. en

Justification

SMEs are key for innovation in the field of energy.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 223
Artikli 39 punkt a

a) energiatõhususe ja energia ratsionaalse 
kasutamise parandamine, eelkõige ehitus- ja 
tööstussektoris, välja arvatud artikliga 41 
hõlmatud meetmed;

a) energiatõhususe ja energia ratsionaalse 
kasutamise parandamine, eelkõige ehitus- ja 
tööstussektoris, pöörates eelkõige 
tähelepanu VKEdele, ning energiat 
tarbivate toodete valdkonnas, välja arvatud 
artikliga 41 hõlmatud meetmed;

Or. en

Justification

SMEs have to specially mentionned here and energy using products are relevant because of 
the activities around market transformation of consumer products (ecodesign directive).

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 224
Artikli 39 punkt b

b) seadusandlike meetmete ettevalmistamise 
ja kohaldamise toetamine.

b) seadusandlike meetmete ettevalmistamise 
ja kohaldamise toetamine, tagades samas 
uued ärivõimalused energiateenuste 
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valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d) Jan Březina

Muudatusettepanek 225
Artikli 39 punkt b a (uus)

b a) kütte- ja jahutussektori toetamine.

Or. en

Justification

The heating and cooling amounts with its approximately 40 percent of the energy 
consumption among the priorities in the energy sector therefore a special attention shall be 
paid to the domain of heating and cooling, including the development of new technologies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Muudatusettepanek 226
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, soojuse ja 
jahutuse tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud tootmiseks ning seeläbi
energiaallikate mitmekesistamise toetamine, 
välja arvatud artikliga 41 hõlmatud 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 227
Artikli 43 punkt b

b) struktuuride ja vahendite loomine, 
laiendamine ja ümberkorraldamine säästva 
energeetika arenguks, sealhulgas kohalik ja 

b) struktuuride ja vahendite loomine, 
laiendamine ja ümberkorraldamine säästva 
energeetika arenguks, sealhulgas kohalik ja 
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piirkondlik energiamajandus, ning neile 
vajadustele vastavate finantstoodete ja 
rahaturuinstrumentide väljatöötamine;

piirkondlik energiamajandus, ning neile 
vajadustele vastavate finantstoodete ja 
rahaturuinstrumentide väljatöötamine, 
rakendades minevikukogemusi ja 
olemasolevaid võrke, nagu OPET-võrk ja 
ManagEnergy.

Or. sv

Justification

The OPET Network, comprising some 40 offices in and outside Europe, has been in existence 
since the mid-1990s, and it would be a waste not to make use of this fund of knowledge. The 
action of ManagEnergy has led to work on renewable energy sources and energy efficiency 
measures being stepped up at local and regional level within the EU.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 228
Artikli 43 punkt e a (uus)

e a) finantsabi väikeettevõtjaid esindavaid 
organisatsioone abistavatele riiklikele või 
piirkondlikele ametkondadele teabe, 
koolituse ja nõuannete andmiseks, et 
tagada väikeettevõtjate head tavad 
energiakasutuse ning energiat säästvate 
seadmete kohandamise ning edendamise 
osas.

Or. fr

Justification

Representative organisations are in contact with millions of small enterprises, making it 
possible to carry out the necessary groundwork for small enterprises to achieve better results 
in vital areas of the framework programme, including energy efficiency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 229
Artikli 45 lõige 1 a (uus)

Komisjon asutab tööprogrammi, 
konsulteerides artikli 46 lõike 1 punktis a 
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nimetatud komiteega.

Or. sv

Justification

The programme committees have an important role to play and their powers should not be 
weakened.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 230
Artikli 46 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) raamprogrammi eesmärkide 
rakendamise üldise koordineerimise puhul 
komitee nimetusega konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) 
eesmärkide halduskomitee (CIPOC).

Or. en

Justification

Besides three management committees for each of CIP's specific programmes, a co-
ordinating organ that monitors the compliance with the CIP's horizontal objectives is a useful 
tool.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 231
Artikli 46 lõige 3 a (uus)

3 a. Soodsa tulude-kulude analüüsi alusel 
võib komisjon luua raamprogrammi 
tervikuna hõlmava täitevasutuse, et 
abistada seda kogu raamprogrammi 
rakendamise vältel.

Or. en

Justification

If financially more beneficial (this should be evaluated by a cost-benefit analysis), an
executive agency shall ensure more efficient and coherent implementation of the Programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 232
Artikkel 46 a (uus)

Artikkel 46 a
Kõrgetasemeline konkurentsivõime ja 

uuendustegevuse nõuandev kogu 
1. Komisjoni nõustab muu hulgas VKEsid 
esindavaid ameti- ja äriliite ja muid 
eksperte ühendav kõrgetasemeline 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
nõuandev kogu. Nende asjatundlikkus 
peaks olema seotud raamprogrammis 
käsitletavate sektorite ja küsimustega, 
sealhulgas rahastamine, info- ja 
sidetehnoloogia, energeetika ning 
ökouuendused.

Or. en

Justification

The proposal lacks the element of stakeholder consultation and participation in the 
implementation process. Therefore, the main novelty of introducing an Advisory Board is that 
the expertise of actors working in the fields that CIP deals with will be brought into the 
Programme in order for latter to better correspond (and eventually be adjusted) to the actual 
needs of the Union. Such a Board will also ensure coherence between all composing parts of 
the Framework Programme, and thus boost competitiveness and innovation by exchanging 
good practices from one sub-programme to the other.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 233
Artikkel 46 a (uus)
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Artikkel 46 a

Ettevõtteid esindavate organisatsioonidega 
konsulteerimine

1. Komisjon püüab kaasata poliitiliste 
otsuste tegemisse, raamprogrammi 
tegevusprogrammide ja -meetmete 
sõnastamisse ja ettevalmistamisse 
ettevõtteid esindavaid organisatsioone, 
eelkõige VKEsid, mikro- ja 
käsitööettevõtteid.
2. Nende organisatsioonidega 
konsulteerimine toimub kooskõlastatult 
artiklis 46 nimetatud komiteedega.

Or. fr

Justification

Organisations representing enterprises (chambers, professional organisations etc.) are 
directly attuned to their needs and expectations, providing them with advice, information, 
specialist knowledge and assistance. Such services are all the more important for small and 
micro-enterprises, particularly craft enterprises, since they do not themselves dispose of such 
resources.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 234
Artikkel 46 b (uus)

Artikkel 46 b
Taotlemismenetlus - vademeekum

1. Komisjon kehtestab kõrgetasemelise 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
nõuandva kogu asjakohast arvamust 
arvestades lihtsa ja bürokraatiavaba 
taotlemismenetluse, mis teeb 
raamprogrammi osalejatele kergesti 
kättesaadavaks.
2. Raamprogrammi jõustumise järel 
avaldab komisjon kergesti loetava ja 
kasutajasõbraliku vademeekumi, luues 
abisaajate raamprogrammis osalemise 
põhialuste selge, lihtsa ja läbipaistva 
raamistiku. See peaks eelkõige kergendama 
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VKEde osalemist.
3. Vademeekumiga kehtestatakse abisaajate 
õigused ja kohustused; rahandussätted, 
näiteks abikõlblikud kulud ja toetuste 
määrad; halduseeskirju ja -korda 
reguleerivad põhimõtted, eelkõige 
kasutajasõbralik taotlemismenetlus, 
rakendades vajadusel kaheetapilist 
taotlemismenetlust; projekti tulemuste 
kasutamise ja levitamise eeskirjad;
ettepanekute hindamis-, valiku- ja otsuse 
tegemise põhimõtted.
4. Komisjon tagab, et ajavahemik taotluste 
esitamise ja hindamistulemuste teatamise 
vahel on võimalikult lühike.

Or. en

Justification

The application procedure must be as less complicated as possible in order to give easy 
access to any possible users, and in particular to SMEs. The Commission shall consult 
stakeholders in order to conclude which application procedure is the most beneficial to the 
users. In any case, the application procedure must be finalised in the quickest way possible. 
Users must have very clear and easy information about how the programme will be 
implemented.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Muudatusettepanek 235
I lisa punkt a

a) 2631 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest kuni 520 miljonit 
suunatakse ökouuenduste edendamiseks;

a) 2631 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest ligi 520 miljonit 
suunatakse ökouuenduste edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 236
I lisa punkt a
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a) 2631 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest kuni 520 miljonit 
suunatakse ökouuenduste edendamiseks;

a) 2631 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest kuni 900 miljonit 
suunatakse ökouuenduste edendamiseks ja 
300 miljonit tervisekaitsega seotud
uuendustegevuseks;

Or. nl

Justification

A considerable sum must be available both for investments in eco-innovation and for health-
related investments. This amendment leaves the total amount unchanged, and merely seeks to 
make clear that enough money will be made available both for eco-innovation and for 
innovation related to health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 237
II lisa 1. jao punkti C esimene lõik

Rahastamisvahendi toimimisel kehtivad 
asjakohased tasud. Tasud määrab kindlaks 
komisjon kooskõlas turutavadega, võttes 
arvesse:

Rahastamisvahendi toimimisel kehtivad 
asjakohased tasud. Tasud määrab kindlaks 
komisjon kooskõlas turutavadega selliselt, et 
kaitsta neid finantsvahendajate ebasoodsa 
mõju eest ja võttes arvesse:

Or. es

Justification

The Commission must guarantee that the advantageous conditions offered by the European 
Investment Fund are applicable to SMEs at all times and in all cases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 238
II lisa 1. jao punkt D

Avalikustamine Avalikustamine – Teadlikkuse tõstmine
Kõik finantsvahendajad tagavad ühenduse 
antud toetusele asjakohase avalikustamise 
taseme.

Kõik finantsvahendajad tagavad ühenduse 
antud toetusele asjakohase avalikustamise 
taseme.
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Tagatakse, et lõplikke abisaajaid, eelkõige 
VKEsid, teavitatakse küllaldasel määral 
kättesaadavatest rahastamisvahenditest ja 
korduvkasutuse võimalusest.

Or. en

Justification

One of the main problems European businesses are facing is the relative opacity in the supply 
of community measures tailored to their needs. Regarding SMEs financing more specifically, 
it is important that the financial instruments designed for them be widely known, available 
and multiple, even if antagonistic, in order to ensure an adequate level of access to financing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Norbert Glante

Muudatusettepanek 239
II lisa 2. jao punkti C kolmas lõik: 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 

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. Maksimaalne 
koguinvesteering 
vahendavasse riskikapitalifondi
on 70%, kui fond investeerib kuni 3 aastat 
tegutsenud VKEdesse.  Vähemalt 50% mis 
tahes fondi investeeritavast kapitalist tuleb 
investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele 
turutingimustele vastavas olukorras 
(„turumajandusliku investeerimise 
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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.

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.

Or. de

Justification

In the start-up phase, the risk has often proved too high for private individuals, who have 
consequently been deterred from making a financial commitment. That being so, it seems 
necessary to grant a higher subsidy (70%) for intermediary venture capital funds specifically 
in the high-risk R+D stage. However, this higher investment can only be justified : the SME in 
question may be no more than 3  years old.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 240
II lisa 3. jao punkti C kolmas lõik

Kriteeriumid, mis on seotud SMEGi 
neljanda osaga d) VKEde 
laenurahaportfellide väärtpaberistamine, 
hõlmavad nii üksik- kui ka mitme partneri ja 
riigi vahelisi tehinguid. Abikõlblikkus 
põhineb headel turutavadel, eelkõige 
krediidivõime hindamise ja 
väärtpaberistatud portfellidega seotud riski 
hajutamise osas.

Kriteeriumid, mis on seotud SMEGi 
neljanda osaga d) VKEde 
laenurahaportfellide väärtpaberistamine, 
hõlmavad nii üksik- kui ka mitme partneri ja 
riigi vahelisi tehinguid. Abikõlblikkus 
põhineb headel turutavadel, eelkõige 
krediidivõime hindamise ja 
väärtpaberistatud portfellidega seotud riski 
hajutamise osas. Erilist tähelepanu
pööratakse VKEde väärtpaberistamise 
avalike skeemide toetamisele.

Or. en

Justification

Public securitisation schemes have been acting as catalysts to the market by helping achieve 
higher securitisation volumes for SMEs, since such schemes generally are a precondition for 
attracting new investors to SME risk capital, and also partially compensate for development 
costs of SME securitisation. Consequently, EU support under the fourth SMEG window of 
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both new and already operating public securitisation schemes might prove decisive for the 
securitisation of SME loans.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 241
III lisa punkti a taane 7 a (uus)

– VKEde abistamine, et leida suuri 
töövõtjaid nii era- kui valitsemissektoris ja 
luua nendega võrgustik.

Or. en

Justification

A critical factor in supporting innovative SMEs is to link them with sophisticated large 
contractors in order to stimulate the demand for their products and services. The Euro Info 
Centres can be instrumental in creating and maintaining this link with the use of appropriate 
tools.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lorenzo Cesa

Muudatusettepanek 242
III lisa punkti a taane 7 a (uus)

– ühiste probleemide ja väljakutsete ees 
seisvates piirkondades asuvate ettevõtete 
vahelise võrgustiku loomise edendamine, et 
soodustada heade tavade vahetust ja 
levitamist ning julgustada nõuetekohaste 
majandus- ja tööstuspoliitikate 
koordineerimist ja väljatöötamist. 

Or. en

Justification

In Europe there are areas with a very high industrial vocation which represent the wealth of 
Europe; nonetheless, even if these areas are not facing a phase of decline, their 
competitiveness is strongly threatened. This is the reason why these areas request the 
definition of industrial and economic policies able to address their specific needs. 
Cooperation among companies located in regions sharing common problems and challenges 
needs therefore to be reinforced through, for example, the creation of a network aimed at 
promoting the exchange and diffusion of best practices. The network would also represent a 
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tool that EU institutions could use for assessing and measuring the feasibility of own policy 
or legislative initiatives. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 243
III lisa punkti a taane 7 a (uus)

– koolitustoetusse panustamine, et tõsta 
professionaalsuse taset ettevõtetes.

Or. es

Justification

In addition to cooperation and information, there is a need to promote training within 
enterprises.  A knowledge-based economy must establish permanent channels for 
communication and cooperation between the actors involved and must similarly not neglect 
training and the quest for excellence if it is to remain competitive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 244
III lisa punkti a taane 7 a (uus)

– ühiste probleemide ja väljakutsete ees 
seisvates piirkondades asuvate ettevõtete 
vahelise võrgustiku loomise edendamine, et 
soodustada heade tavade vahetust ja 
levitamist ning julgustada nõuetekohaste 
majandus- ja tööstuspoliitikate 
koordineerimist ja väljatöötamist. 

Or. en

Justification

In EU there are areas with a high industrial vocation which represent the wealth of EU but 
whose competitiveness is threatened. So, these areas request the definition of industrial-
economic policies able to address their needs. Cooperation among companies located in 
regions sharing common problems and challenges needs to be reinforced through, for 
example, the creation of a network (which is also a tool that EU institutions could use for 
assessing and measuring the feasibility of own policy or legislative initiatives) aimed at 
promoting the exchange and diffusion of best practices.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lorenzo Cesa

Muudatusettepanek 245
III lisa punkti a taane 7 b (uus)

– VKEde abistamine paremate teadmiste 
omandamisel EIFi ja EIB hallatavate 
rahastamisvahendite kohta – muutes need 
instrumendid seeläbi neile 
kättesaadavamaks – julgustades riikide 
ameti- ja äriliite korraldama oma liikmetele 
suunatud konkreetset 
teavitamis/koolitustegevust. 

Or. en

Justification

SMEs’ awareness and knowledge about the existence of EU financial instruments should be 
improved in order to increase their access and use. In this framework, one should recognize 
the key role that industry and business associations could play in undertaking specific 
information and/or training actions especially addressed to the network of the associated 
companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 246
III lisa punkti a taane 7 b (uus)

– VKEde abistamine paremate teadmiste 
omandamisel EIFi ja EIB hallatavate 
rahastamisvahendite kohta – muutes need 
instrumendid sellega neile 
kättesaadavamaks – julgustades riikide 
ameti- ja äriliite korraldama oma liikmetele 
suunatud konkreetset 
teavitamis/koolitustegevust. 

Or. en

Justification

SMEs' awareness and knowledge about the existence of EU financial instruments should be 
improved in order to increase their access and use. In this framework, one should recognize 
the key role that industry and business associations could play in undertaking specific 
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information and/or training actions especially addressed to the network of the associated 
companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 247
III lisa punkti b taane 2

– osalemine teadustöö tulemuste levitamises 
ja kasutamises;

– osalemine teadustöö tulemuste levitamises,
kasutamises ja omandiõiguse kaitses;

Or. en

Justification

The fundamental role of Intellectual Property Rights is to ensure protection for the results of 
R&D investment in promoting growth, as future commercial success depends on obtaining 
protection for the hard work during long periods of research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 248
III lisa punkti b taane 3

– vahendusteenuste osutamine tehnoloogia 
ja teadmiste edasiandmisel ning partnerluse 
loomisel uuendustegevuses osalejate vahel;

– vahendusteenuste osutamine tehnoloogia 
ja teadmiste edasiandmisel, uuenduste 
omandiõiguste kaitsmisel ning partnerluse 
loomisel uuendustegevuses osalejate vahel;

Or. en

Justification

The fundamental role of Intellectual Property Rights is to ensure protection for the results of 
R&D investment in promoting growth, as future commercial success depends on obtaining 
protection for the hard work during long periods of research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 249
III lisa punkti b taane 3

– vahendusteenuste osutamine tehnoloogia – vahendusteenuste osutamine tehnoloogia 
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ja teadmiste edasiandmisel ning partnerluse 
loomisel uuendustegevuses osalejate vahel;

ja teadmiste edasiandmisel ning partnerluse 
loomisel uuendustegevuses osalejate vahel, 
sealhulgas partnerlus äri- ja akadeemiliste 
organisatsioonide ning era- ja avaliku 
sektori vahel;

Or. en

Justification

The implementing measures should correspond to the need for intensifying public-private 
synergies and partnerships between the academia and the business sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 250
III lisa punkti b taane -1 (uus)

– teadmisvaramute (ülikoolid, ühenduse 
programmid), VKEde ja nii ühenduse kui 
riikide teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse programmide 
rahastamisvahendite vahelist sünergiat 
loova tegevuse, ettevõtluse ning 
uuendustegevuse stimuleerimine;   

Or. en

Justification

There is a need for synergy, for knowledge creation and sharing between the knowledge 
potentials, the SMEs and the diversity of programmes supporting entrepreneurship and 
innovation in SMEs. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 251
III lisa punkti b taane -1 a (uus)

– VKEde abistamine, et selgitada välja 
uuenduste kasutuselevõtu potentsiaal ja 
leida võrgustikku kuuluvaid partnereid 
selle potentsiaali realiseerimiseks.
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Or. en

Justification

It is essential that the SMEs are provided with proper guidance when identify innovation take-
up potential and potential network partners.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 252
III lisa punkt c a (uus)

c a) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse raamprogrammis:
– VKEde teadlikkuse tõstmine 
raamprogrammiga seoses;
– VKEde abistamine nende 
uuendustegevuse potentsiaali 
väljaselgitamiseks ja võrgustikku kuuluvate 
partnerite leidmiseks selle potentsiaali 
realiseerimiseks;
– VKEde abistamine raamprogrammi  ja 
riiklike ettevõtlus- ja uuendustegevuse 
programmide projektiettepanekute 
ettevalmistamisel ning koordineerimisel. 

Or. en

Justification

CIP contains services encouraging SMEs to participate in the Community RTD Programme. 
As SME are the foundation of growth and employment in both old and new sectors, it is 
important to promote Entrepreneurship and Innovation Programmes such as the CIP. Such 
promotion is essential to the impact of the programmes.
There is a need for synergy, for knowledge creation and sharing between the knowledge 
potentials and the SMEs. Is essential that the SMEs are provided with proper guidance when 
identify innovation potential and network partners and when preparing project proposals.


