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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 1

(1) Ühenduse eesmärk on tugevdada 
ühenduse tööstuse teaduslikke ja 
tehnoloogilisi aluseid ning kindlustada 
konkurentsivõime kõrge tase. Selleks peaks 
ühendus edendama kogu vajalikuks peetavat 
teadustegevust, ergutades eelkõige 
ettevõtjaid, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (edaspidi „VKEd“), 
uurimiskeskusi ja ülikoole nende 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega 
seotud tegevuses.

(1) Ühenduse eesmärk on tugevdada 
ühenduse tööstuse teaduslikke ja 
tehnoloogilisi aluseid ning kindlustada 
konkurentsivõime kõrge tase. Selleks peaks 
ühendus edendama kogu vajalikuks peetavat 
teadustegevust, et vastata Euroopa 
ühiskonna ees seisvatele suurematele 
väljakutsetele ja suurendada innovatsiooni, 
ning edendama energiaallikaid ja Euroopa 
demograafilisi muutusi puudutavaid 
teadusuuringuid, ergutades eelkõige 
ettevõtjaid, sealhulgas tööstust, väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtteid (edaspidi 
„VKEd“), uurimiskeskusi ja ülikoole nende 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega 
seotud tegevuses.
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Or. en

Justification

Le premier paragraphe du septième programme-cadre doit incorporer des références aux 
défis majeurs auxquels doit faire face l'Europe d'aujourd'hui.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 2

(2) Lissaboni Euroopa Ülemkogu tunnustas 
teadustegevuse keskset osa 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
tagamisel ning rõhutas teadmiste ja 
innovatsiooni tähtsust majanduskasvu, 
sealhulgas tööhõive kasvu suurendamisel 
Euroopas. 

(2) Lissaboni Euroopa Ülemkogu tunnustas 
teadustegevuse keskset osa 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
tagamisel ning rõhutas teadmiste ja 
innovatsiooni tähtsust majanduskasvu,
sealhulgas tööhõive kasvu suurendamisel 
Euroopas, samuti territoriaalse 
ühtekuuluvuse suurendamisel.

Or. pt

Justification

Conformément au Conseil européen de Lisbonne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 5

(5) Arvestades kõigi ühenduse strateegiate 
vajadusi seoses teadusuuringutega ja 
tuginedes Euroopa tööstuse, 
teadusringkondade, ülikoolide ja teiste asjast 
huvitatud ringkondade ulatuslikule toetusele, 
peaks ühendus seadma seitsmenda 
raamprogrammiga saavutatavad teaduslikud 
ja tehnoloogilised eesmärgid aastateks 
2007–2013. 

(5) Arvestades kõigi ühenduse strateegiate 
vajadusi seoses teadusuuringutega ja 
tuginedes Euroopa kõigi piirkondade, 
sealhulgas nende piirkondade, mida 
mõjutavad eripiirangud, Euroopa tööstuse, 
teadusringkondade, ülikoolide ja teiste asjast 
huvitatud ringkondade ulatuslikule toetusele, 
peaks ühendus seadma seitsmenda 
raamprogrammiga saavutatavad teaduslikud 
ja tehnoloogilised eesmärgid aastateks 
2007–2013.
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Or. pt

Justification

L'efficacité du programme et les besoins de recherche inhérentes au développement d'un 
Espace européen de recherche dépendent d'un large soutien de tous les acteurs, y inclus au 
niveau régional. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 15

(15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks tugevdada VKEde 
innovatsioonialast suutlikkust ning nende 
võimalusi teadusuuringutest kasu saada; 
tuleks toetada piirkondlike 
teadusuuringukesksete rühmitiste arengut; 
tuleks ära kasutada EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täielikku potentsiaali; tuleks 
lähendada teadust ja ühiskonda, et teadus ja 
tehnoloogia integreeruksid harmooniliselt 
Euroopa ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

(15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks tugevdada VKEde 
innovatsioonialast suutlikkust ning nende 
võimalusi teadusuuringutest kasu saada; 
tuleks toetada piirkondlike 
teadusuuringukesksete rühmitiste arengut; 
vastavalt asutamisleppe artikli 299 lõikele 2 
tuleks ära kasutada EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täielikku potentsiaali; tuleks 
lähendada teadust ja ühiskonda, et teadus ja 
tehnoloogia integreeruksid harmooniliselt 
Euroopa ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

Or. pt

Justification

Conformément aux dispositions du traité relatives aux régions ultrapériphériques 
(article 299, paragraphe 2).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 17

(17) Seitsmes raamprogramm täiendab 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 

(17) Seitsmes raamprogramm täiendab 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
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vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tööhõive ja 
keskkonna valdkonnas võetavate 
meetmetega.

vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tööhõive ja 
keskkonna valdkonnas võetavate 
meetmetega. Raamprogrammi 
piirkondadele suunatud tegevus on
regionaalarengu edendamise tõhus vahend. 
See tegevus ei asenda ühelgi juhul 
struktuurifondide ega Ühtekuuluvusfondi 
tegevust, vaid on mõeldud nende fondide 
täiendamiseks.

Or. fr

Justification

Il est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. L'intervention des financements du 7e PCRD et 
des fonds structurels constitue un important moteur pour le dynamisme des territoires et doit 
être encouragée.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 18

(18) Käesoleva raamprogrammiga toetatav 
uuenduslik ning VKEdega seotud tegevus 
peaks täiendama konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi alusel 
läbiviidud tegevust.

(18) Käesoleva raamprogrammiga toetatav 
uuenduslik ning VKEdega seotud tegevus 
peaks täiendama konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi alusel 
läbiviidud tegevust. Selleks on vaja 
paremini kaitsta intellektuaalset omandit 
ning tugevdada Euroopa tasandil võitlust 
piraatluse ja võltsimisega, mis kahjustavad 
rängalt Euroopa VKE-de 
innovatsioonivõimet.

Or. fr

Justification

On estime la perte d'emplois en Europe due à la contrefaçon à environ 100 000 chaque 
année. L'impact du piratage et de la contrefaçon sur les PME et sur l'emploi est négatif et 
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doit être pris en compte. Ainsi, une meilleure protection de la propriété intellectuelle pourrait 
permettre aux PME d'être plus compétitives et d'investir davantage dans l'innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 19

(19) Arvestades ulatuslikult toetatavat 
raamprogrammi meetmete reguleerimisala 
laiendamist, riikliku ja erainvesteeringute 
rahastamise võimendavat mõju, uute 
teaduse- ja tehnoloogiaalaste küsimuste 
lahendamise vajadust ühenduses, ühenduse 
tähtsat osa Euroopa teadusuuringute 
süsteemi tõhusamaks ja tulemuslikumaks 
muutmisel ja seitsmenda raamprogrammi 
panust Lissaboni strateegia hoogustamiseks, 
on tungiv vajadus kahekordistada EL 
teadusuuringute eelarvet.

(19) Arvestades ulatuslikult toetatavat 
raamprogrammi meetmete reguleerimisala 
laiendamist, riikliku ja erainvesteeringute 
rahastamise võimendavat mõju, uute 
teaduse- ja tehnoloogiaalaste küsimuste 
lahendamise vajadust ühenduses, ühenduse 
tähtsat osa Euroopa teadusuuringute 
süsteemi tõhusamaks ja tulemuslikumaks 
muutmisel ja seitsmenda raamprogrammi 
panust Lissaboni strateegia hoogustamiseks, 
on tungiv vajadus kahekordistada EL 
teadusuuringute eelarvet. Laiaulatusliku 
eelarve olemasolu on raamprogrammi 
eesmärkide saavutamiseks hädavajalik ja 
võimaldaks kogu ettepanekus käsitletava 
tegevuse elluviimist, eriti nende meetmete 
rakendamist, mille eesmärk on 
teadusuuringute piirkondliku mõõtme 
tugevdamine. Regionaalpoliitika ja 
teaduspoliitika vastastikune täiendavus 
julgustaks piirkondi investeerima 
teadusuuringutesse ning aitaks kaasa 
Euroopa ala tasakaalustatud arengule.

Or. fr

Justification

Les actions du 7e programme-cadre interviennent en complémentarité avec les autres 
politiques de l'UE et ont un rôle essentiel dans le développement des régions. Certaines 
mesures intéressent directement les régions européennes, telles les "Régions de la 
connaissance" ou les actions destinées aux PME et une diminution du budget envisagé pour 
le 7e programme-cadre risquerait d'amputer les crédits destinés à ces politiques ou même de 
les faire disparaître.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 21

(21) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised 
täielikult saavutama asutamislepingu artikli 
163 kohaseid teadmistepõhise ühiskonna ja 
majanduse rajamiseks võetavate meetmete 
eesmärke, mida on parem saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus vastu võtta 
meetmed kooskõlas asutamislepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev seitsmes raamprogramm 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(21) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised 
täielikult saavutama asutamislepingu artikli 
163 kohaseid teadmistepõhise ühiskonna ja 
majanduse rajamiseks võetavate meetmete 
eesmärke, mida on parem saavutada 
ühenduse tasandil tugevdatud partnerluses 
Euroopa piirkondadega, võib ühendus vastu 
võtta meetmed kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev seitsmes raamprogramm 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. pt

Justification

Conformément à l'article 163 et dans la lignée de l'article 5, en vue de renforcer l'efficience et 
l'efficacité du programme, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des régions 
européennes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 24 a (uus)

(24 a) Seitsmes raamprogramm peab 
saama osa struktuurifondide lisatoetusest, 
mida antaks liikmesriikide 
rahastamisskeemide kaudu.

Or. en

Justification

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 24 b (uus)

(24 b) Seitsmes raamprogramm peab 
tagama EL uuendusliku tegevusega seotud 
algatuste sünergia ja koostoime (tulevane 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
raamprogramm, CIP).

Or. en

Justification

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 lõige 1

1. Seitsmes raamprogramm toetab lõigetes 
2–5 sätestatud tegevust. Kõnealuse tegevuse 
eesmärgid ja põhisuunad on määratletud I 
lisas.

1. Seitsmes raamprogramm toetab lõigetes 
2–5 sätestatud tegevust. Kõnealuse tegevuse 
eesmärgid ja põhisuunad on määratletud I 
lisas. Seitsmenda raamprogrammi üks 
tasakaalustatud osa suunatakse tegevuse 
rahastamiseks liidu nendes piirkondades, 
mis ei ole veel saavutanud ülejäänud 
liiduga võrdset tehnoloogilist taset.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõige 5

5. Võimekus: Euroopa selliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni alase 

5. Võimekus: Euroopa selliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni alase 
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võimekuse põhiaspektide toetamine nagu 
teadustöö infrastruktuurid, piirkondlikud 
teadusuuringukesksed rühmitised, EL
ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
arendamine, VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud, „teadus ühiskonnas“ 
teemad, horisontaalne rahvusvahelise
koostöö.

võimekuse põhiaspektide toetamine nagu 
teadustöö infrastruktuurid, piirkondlikud 
teadusuuringukesksed rühmitised, EL
ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
arendamine asutamisleppe artikli 299 lõike 
2 kohaselt, VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud, „teadus ühiskonnas“ 
teemad, horisontaalne rahvusvaheline 
koostöö.

Or. pt

Justification

Clarification juridique quant à l'applicabilité aux régions ultrapériphériques.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Raamprogrammi hindamine ja 
raamprogrammi eesmärkide seire peab 
põhinema objektiivsel statistikal. Komisjon 
kogub koostöös Eurostatiga piirkondlikku 
ja riiklikku statistikat ning levitab seda 
huvitatud institutsioonidele, piirkondadele 
ja liikmesriikidele.

Or. en

Justification

Les États membres doivent être incités à avoir recours aux budgets concernant la 
compétitivité et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 21
I lisa, I Koostöö, lõige 5

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mida arendatakse 
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teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele.

ühenduse kesk-, äärepoolsetes ja 
äärepoolseimates piirkondades ning mis 
läbivad mitut teemat, näiteks mereteadustele 
ja -tehnoloogiatele.

Or. pt

Justification

Cet amendement précise la portée géographique du programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 22
I lisa, I Koostöö, lõige 10

Et tugevdada EL teadusuuringute tulemuste 
levitamist ja kasutamist, toetatakse teadmiste 
ja tulemuste edasiandmist – sealhulgas 
poliitikakujundajatele – kõikides 
valdkondades, kaasa arvatud 
koostöövõrgustikega seotud algatuste, 
seminaride ja ürituste rahastamise, 
välisekspertide abi ning info- ja 
elektrooniliste teenuste, eelkõige CORDISe 
kaudu. Innovatsiooni toetavaid meetmeid 
võetakse konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi alusel. Toetust antakse ka 
algatustele, mille eesmärk on alustada 
teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
avalikku arutelu väljaspool teadusringkonda, 
ning algatustele teadusalase suhtlemise ja 
hariduse valdkonnas. Arvesse võetakse ka 
eetika põhimõtteid ja soolisi aspekte.

Et tugevdada EL teadusuuringute tulemuste 
levitamist ja kasutamist, toetatakse teadmiste 
ja tulemuste edasiandmist – sealhulgas 
poliitikakujundajatele – kõikides 
valdkondades, kaasa arvatud
koostöövõrgustikega seotud algatuste, 
seminaride ja ürituste rahastamise, 
välisekspertide abi ning info- ja 
elektrooniliste teenuste, eelkõige CORDISe 
kaudu. Innovatsiooni toetavaid meetmeid 
võetakse konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi alusel. Toetust antakse ka 
algatustele, mille eesmärk on alustada 
teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
avalikku arutelu väljaspool teadusringkonda, 
ning algatustele teadusalase suhtlemise ja 
hariduse valdkonnas. Arvesse võetakse ka 
eetika põhimõtteid ja soolisi aspekte. Lisaks 
tuleb teavitada riiklikke ja piirkondlikke 
ametivõime organisatsioonidest, kes on 
esitanud taotluse ning kelle osalemine 
asjassepuutuval territooriumil on tagatud, 
et julgustada nimetatud ametivõime 
töötama välja seitsmenda raamprogrammi
strateegilist lähenemist, eriti majanduslike 
eeliste jaotumise, raamprogrammi ja 
piirkondlike programmide vastastikuse 
täiendavuse ning parimate meetodite 
vahetamise osas.
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Or. el

Justification

Il conviendra d'encourager également l'établissement de listes à l'échelle régionale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 23
I lisa, I Koostöö, Ühised tehnoloogiaalgatused, lõike 2 lõik 1

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisaväärtus;

– Euroopa ja piirkondlikul tasandil 
võetavate meetmete lisaväärtus;

Or. pt

Justification

L'amendement proposé permettrait d'évaluer plus efficacement la valeur ajoutée offerte par 
les initiatives technologiques dans la ligne de la stratégie de Lisbonne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 24
I lisa, I Koostöö, Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine, 

lõike 2 lõik 2

– pakkudes täiendavat EL rahalist toetust 
osalejatele, kes loovad lepingulise fondi 
ühiste projektikonkursside jaoks vastavate 
riiklike ja piirkondlike programmide vahel 
(„ERA-NET PLUS“).

– pakkudes EL toetust, mis täiendaks muid 
EL vahenditest, nt struktuurifondidest 
antavat toetust, osalejatele, kes loovad 
lepingulise fondi ühiste projektikonkursside 
jaoks vastavate riiklike ja piirkondlike 
programmide vahel („ERA-NET PLUS“).

Or. en

Justification

Les États membres doivent être incités à avoir recours au budget concernant la compétitivité 
et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 25
I lisa, I Koostöö, Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine, 

lõike 3 lõik 4

– Euroopa lisandväärtus; – Euroopa ja/või piirkondlik lisandväärtus;

Or. pt

Justification

Les critères devront tenir compte de la valeur ajoutée à l'échelle européenne et régionale. Cet 
ajout contribuerait à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 26
I lisa, I Koostöö, Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine, 

lõike 3 lõik 5

– kriitiline tase seoses kaasatud 
programmide ulatuse ja arvuga, nendega 
hõlmatavate tegevuste sarnasus;

– kriitiline tase seoses kaasatud 
programmide ulatuse ja/või piirkondlikult 
kaasatud programmide arvuga, nendega 
hõlmatavate tegevuste sarnasus;

Or. pt

Justification

L'amendement proposé vise à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie 
de Lisbonne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 27
I lisa, TEEMAD, jaotis 1: Tervishoid, tegevus, punkti 3 lõik 1

– Kliiniliste tulemuste ülekandmine 
kliinilisse praktikasse. Kliiniliste otsuste 
tegemise mõistmiseks ja kliiniliste 
teadusuuringute tulemuste ülekandmiseks 
kliinilisse praktikasse ning eelkõige laste, 
naiste ja eakate eripäradega tegelemiseks.

Kliiniliste tulemuste ülekandmine kliinilisse 
praktikasse. Kliiniliste otsuste tegemise 
mõistmiseks ja kliiniliste teadusuuringute 
tulemuste ülekandmiseks kliinilisse 
praktikasse ning eelkõige laste, naiste ja 
eakate eripäradega tegelemiseks; 
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telemeediaseadmete arendamine EL 
geograafiliselt eraldatud piirkondade, eriti 
saare- ja mäepiirkondade elanike toetuseks.

Or. el

Justification

Au nombre des groupes de population dont les spécificités doivent être particulièrement 
prises en considération en vue d'optimiser les services de soins médicaux et pharmaceutiques, 
on peut inclure celles des régions périphériques de l'UE (et notamment des régions insulaires 
et de montagne), l'objectif étant de soutenir les applications télémédicales au profit des 
populations isolées de l'UE. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 28
I lisa, TEEMAD, jaotis 1: Tervishoid, tegevus, punkti 3 lõik 2

– Tervishoiusüsteemide, sh 
üleminekusüsteemide kvaliteet, tõhusus ja 
solidaarsus. Tõhusate sekkumismeetmete 
ülekandmiseks juhtimisalastesse otsustesse, 
piisavate inimressursside tagamiseks, 
kvaliteetsele tervishoiule võrdset 
juurdepääsu mõjutavate tegurite 
analüüsimiseks, kaasa arvatud elanikkonnas 
toimuvaid muutusi (nt vananemist, liikuvust 
ja migratsiooni ning töökoha vahetust) 
käsitlevad analüüsid.

– Tervishoiusüsteemide, sh 
üleminekusüsteemide kvaliteet, tõhusus ja 
solidaarsus. Tõhusate sekkumismeetmete 
ülekandmiseks juhtimisalastesse otsustesse, 
piisavate inimressursside tagamiseks, 
kvaliteetsele tervishoiule võrdset 
juurdepääsu mõjutavate tegurite 
analüüsimiseks, kaasa arvatud elanikkonnas 
toimuvaid muutusi (nt vananemist, 
geograafilist eraldatust, liikuvust ja 
migratsiooni ning töökoha vahetust) 
käsitlevad analüüsid.

Or. el

Justification

Parmi les facteurs affectant l'égalité d'accès à des soins médicaux et pharmaceutiques de 
qualité élevée, outre le vieillissement démographique, la mobilité et l'émigration, il convient 
également de citer l'isolement géographique de certaines régions de l'UE.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 29
I lisa, TEEMAD, jaotis 3: Info- ja sidetehnoloogia, tegevus, punkti 3 lõigu 1 kolmas alalõik

– mobiilsuse jaoks; intelligentsed info- ja 
sidetehnoloogial põhinevad 
transpordisüsteemid ja sõidukid, mis 
võimaldavad inimestel ja kaupadel liikuda 
ohutult, mugavalt ja tõhusalt;

– mobiilsuse jaoks; intelligentsed info- ja 
sidetehnoloogial põhinevad transpordi- ja 
logistikasüsteemid ning sõidukid, mis 
võimaldavad inimestel ja kaupadel liikuda 
ohutult, mugavalt ja tõhusalt;

Or. es

Justification

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique dans l'amélioration de 
la mobilité dans les transports. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 30
I lisa, TEEMAD, jaotis 7: Transport (sealhulgas lennundus), Eesmärk

Arendada tehnoloogia arengule tuginedes 
kodaniku ja ühiskonna heaks integreeritud, 
„rohelisemaid“ ja „intelligentsemaid“ 
üleeuroopalisi transpordisüsteeme, austades 
keskkonda ja loodusvarasid ning 
kindlustades ja edasi arendades Euroopa 
tööstuste juhtrolli maailmaturul.

Arendada tehnoloogia arengule tuginedes 
kodaniku ja ühiskonna heaks integreeritud, 
„rohelisemaid“ ja „intelligentsemaid“ 
üleeuroopalisi transpordi- ja 
logistikasüsteeme, austades keskkonda ja 
loodusvarasid ning kindlustades ja edasi 
arendades Euroopa tööstuste juhtrolli 
maailmaturul.

Or. es

Justification

Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 31
I lisa, TEEMAD, jaotis 7: Transport (sealhulgas lennundus), Tegevus, punkti 2 lõik 2

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine: uuenduslike, ühendveoliste ja 
koostalitlusvõimeliste piirkondlike ja riiklike 
transpordivõrkude, infrastruktuuride ja 
süsteemide arendamine Euroopas; kulude 
arvessevõtmine; teabevahetus sõiduki/laeva 
ja transpordi infrastruktuuri vahel; 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
optimeerimine.

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine: uuenduslike, ühendveoliste ja 
koostalitlusvõimeliste piirkondlike ja riiklike 
transpordivõrkude, infrastruktuuride ja 
süsteemide arendamine Euroopas; kulude 
arvessevõtmine; teabevahetus sõiduki/laeva 
ja transpordi infrastruktuuri vahel; 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
optimeerimine; teavitamis- ja 
tagasisidevahendite loomine otseselt 
asjassepuutuvate tegutsejatele, eriti 
transpordiettevõtetele, kohaliku 
omavalitsuse organitele ja huvitatud 
avalikkusele; transpordiinfrastruktuuri 
transpordivõime optimeerimine, mille 
eesmärk oleks eelkõige Euroopa 
geograafiliselt eraldatud piirkondade 
eraldatuse vähendamiseks.

Or. el

Justification

Un mécanisme permanent d'information et de retour d'informations auprès des acteurs 
directement concernés (transporteurs, organes des collectivités locales et associations de 
riverains) peut contribuer à une utilisation rationnelle et cohérente des axes, réseaux et 
infrastructures de transport en tenant compte des positions et intérêts – parfois opposées –
des intéressés.

L'amélioration des infrastructures de transport doit également prendre en considération les 
spécificités géographiques des régions géographiquement isolées.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 32
I lisa, TEEMAD, jaotis 7: Transport (sealhulgas lennundus), Tegevus, punkti 2 lõik 2

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine: uuenduslike, ühendveoliste ja 

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine: uuenduslike, ühendveoliste ja 
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koostalitlusvõimeliste piirkondlike ja riiklike 
transpordivõrkude, infrastruktuuride ja 
süsteemide arendamine Euroopas; kulude 
arvessevõtmine; teabevahetus sõiduki/laeva 
ja transpordi infrastruktuuri vahel; 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
optimeerimine.

koostalitlusvõimeliste piirkondlike ja riiklike 
transpordi- ja logistikavõrkude, 
infrastruktuuride ja süsteemide arendamine 
Euroopas; kulude arvessevõtmine; 
teabevahetus sõiduki/laeva ja transpordi 
infrastruktuuri vahel; infrastruktuuri 
läbilaskevõime optimeerimine.

Or. es

Justification

Étant donné les problèmes actuels que doit surmonter tout progrès au regard de 
l'intermodalité et de l'augmentation du trafic, il apparaît urgent de développer de nouveaux 
systèmes de logistique à l'échelle européenne aussi bien que nationale et régionale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 33
I lisa, TEEMAD, jaotis 7: Transport (sealhulgas lennundus), Tegevus, punkti 2 lõik 4 a (uus)

– Liikuvuse kvaliteet ja kasutajate 
rahulolu: teenuste, võrgustike ja 
infrastruktuuri parandamine, et muuta 
neid praktilisemaks ja ligimeelitavamaks; 
integreeritud süsteemide täiustamine ja 
teenuste osutamine kooskõlas individuaalse 
või erilise inimrühma (eakad inimesed, 
naised jne) vajadustega.

Or. es

Justification

Étant donné les changements démographiques et les nécessités nouvelles constatées, en 
matière de mobilité, dans la société européenne actuelle, il est nécessaire d'anticiper les 
changements survenus dans la sensibilité et la perception des usagers dans le domaine des 
transports terrestres (commodité, préférences, etc.).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender

Amendement 34
I lisa, TEEMAD, jaotis 7: Transport (sealhulgas lennundus), Tegevus, punkt 3 a (uus)

– Uued süsteemid üleeuroopaliste võrkude 
ning muude Euroopa liikuvuse ja 
transpordi projektide tõhususe 
suurendamiseks ning nende rahastamise 
tagamiseks: innovatiivsete laenuskeemide 
ja avaliku sektori / erasektori Euroopa 
tasandil kaasamise skeemide parandamine.

Or. es

Justification

Vu la nécessité urgente de promouvoir de nouvelles infrastructures paneuropéennes et celle 
d'assurer la rénovation et la maintenance des structures existantes, il importe d'encourager 
des formules innovantes et efficaces afin d'obtenir les financements nécessaires.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 35
I lisa, TEEMAD, jaotis 8: Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused, Tegevus, punkt 3

● Ühiskonna põhisuundumused ja nende 
mõju: nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne; eluviis, töö, perekond, 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused, tervis 
ja elukvaliteet; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid.

● Ühiskonna põhisuundumused ja nende 
mõju: nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne, piirkondade areng 
Euroopas; eluviis, töö, perekond, soolise 
võrdõiguslikkuse küsimused, tervis ja 
elukvaliteet; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid.

Or. el

Justification

Parmi les "tendances sociales majeures" et leurs implications, il convient d'inclure, outre 
l'évolution démographique, celle de l'"Europe des régions".
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 36
IV Võimekus, lõike 1 lõik 5

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda;

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda. Teha riiklikul või 
piirkondlikul tasandil tegutsevatele EL 
teabekeskustele ülesandeks edastada 
VKEdele, tööstus- ja 
teadusinstitutsioonidele kogu vajalik teave 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni programmi ja 
struktuurifondide kohta;

Or. en

Justification

Les bureaux d'information existants doivent recevoir des orientations et des informations, de 
façon à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux établissements de formation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 37
I lisa, IV Võimekus, lõike 1 lõik 6

– rakendada horisontaaltegevust ja -
meetmeid rahvusvahelise koostöö toetuseks.

– rakendada horisontaaltegevust ja -
meetmeid piiriülese, piirkondadevahelise ja 
rahvusvahelise koostöö toetuseks.

Or. en

Justification

Le principe régissant la coopération internationale doit également s'appliquer à la
coopération transfrontalière et interrégionale.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 38
I lisa, IV Võimekus, lõike 1 lõik 6 a (uus)

– käivitada, sealhulgas programmi 
„Teadmiste piirkonnad“ kaudu,
kiirendatud algatusi, mille üldise 
rahastamise võtaksid üle struktuurifondid.

Or. en

Justification

Le programme des capacités, et plus spécifiquement le programme "Régions de la 
connaissance", doivent correspondre aux possibilités de financement, ultérieurement, par les 
fonds structurels.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 39
I lisa, IV Võimekus, Teadustöö infrastruktuurid, Põhimõte, taane 3

Euroopa Liit võib ja tal tuleb mängida 
edasiviivat ja mõjuandvat rolli 
kindlustamaks laiemat ja tõhusamat 
juurdepääsu erinevate liikmesriikide 
infrastruktuuridele ning nende kasutamist, 
milleks on vaja nende infrastruktuuride 
arengut kooskõlastatult soodustada ja aidata 
kaasa üleeuroopalist huvi pakkuvate 
teadustöö uute infrastruktuuride tekkele 
keskmises kuni pikaajalises perspektiivis.

Euroopa Liit võib ja tal tuleb mängida 
edasiviivat ja mõjuandvat rolli 
kindlustamaks laiemat ja tõhusamat 
juurdepääsu erinevate liikmesriikide 
infrastruktuuridele ning nende kasutamist, 
milleks on vaja nende infrastruktuuride 
arengut kooskõlastatult soodustada ja aidata 
kaasa üleeuroopalist huvi pakkuvate 
teadustöö uute infrastruktuuride tekkele 
keskmises kuni pikaajalises perspektiivis. 
Eritähelepanu tuleb pöörata ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade vajadustele. 
Neist piirkondadest tulevate projektide 
valimisel tuleb kasutada erinevat abimäära.

Or. en

Justification

Dans le contexte des infrastructures de recherche, l'attention doit se porter sur les 
circonstances particulières des régions de convergence et des régions ultrapériphériques.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 40
I lisa, IV Võimekus, Teadustöö infrastruktuurid, Tegevus, punkti 2 lõik 1 

– uute infrastruktuuride rajamine ja 
olemasolevate ulatuslik uuendamine, et 
edendada teadustöö uute, peamiselt ESFRI 
tööl põhinevate infrastruktuuride loomist, 
mille üle võidakse otsustada 
asutamislepingu artikli 171 või 
eriprogrammide otsuste alusel vastavalt 
asutamislepingu artiklile 166.

– uute infrastruktuuride rajamine ja 
olemasolevate ulatuslik uuendamine, et 
edendada teadustöö uute, peamiselt ESFRI 
tööl põhinevate infrastruktuuride loomist,
võttes arvesse ühtlus- ja äärepoolseimates 
piirkondades tegutsevate teadlaste vajadusi 
teadustöö kohalike kõrgetasemeliste 
infrastruktuuride osas ning põhinedes 
asutamislepingu artikliga 171 seotud või
eriprogrammide otsuste alusel vastavalt 
asutamislepingu artiklile 166.

Or. el

Justification

Il est très important de mettre en place de nouvelles infrastructures de haut niveau et de 
rénover les infrastructures existantes dans les pays ou régions qui ne peuvent mettre de telles 
infrastructures à la disposition de leurs chercheurs, grâce à leur intégration dans la "feuille 
de route de l'ESFRI" en ce qui concerne les infrastructures européennes de recherche qui 
nécessitent un soutien communautaire.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 41
I lisa, IV Võimekus, Teadustöö infrastruktuurid, Tegevus, punkti 2 viimane lause

Uute infrastruktuuride väljaehitamisel 
tagatakse ühenduse finantsvahendite, eriti 
raamprogrammi ja struktuurifondide 
kasutamise tõhus koordineerimine.

Uute infrastruktuuride väljaehitamisel 
tagatakse ühenduse finantsvahendite, eriti 
raamprogrammi ja struktuurifondide 
kasutamise tõhus koordineerimine, võttes 
seejuures arvesse vajadust tagada ühtlus 
teadustöö ebapiisavate infrastruktuuridega 
piirkondade ja teadustöö valdkonnas 
arenenud piirkondade vahel.

Or. el

Justification

Le financement de la mise en place combinée de nouvelles infrastructures de recherche au 
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titre du programme-cadre et des fonds structurels implique qu'il conviendra de tenir compte 
également, dans le programme-cadre communautaire, du facteur de la convergence 
régionale, afin que les régions de convergence ne disposant pas d'infrastructures de 
recherche suffisantes ne creusent pas plus encore leur écart avec les régions avancées en 
matière de recherche.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 42
I lisa, IV Võimekus, VKEde huvides läbiviidavad teadusuuringud, Tegevus, taane 2 a (uus)

Struktuurifondide määrus võimaldab 
osutada finantsabi VKEde 
toetussüsteemidele, mis sarnanevad mõnes 
liikmesriigis praegu rakendatavate nn 
haridustalongide ("Knowledge Vouchers") 
süsteemiga. "Haridustalongide" süsteemi 
sisseviimine on üks tegevusi, mida 
liikmesriigid võivad läbi viia, et tõsta 
VKEde võimekust teadusuuringutes.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit la possibilité, pour les États membres et les régions, d'avoir 
recours aux fonds structurels d'une manière similaire aux "bons de formation" qui sont 
utilisés dans certains États membres, comme le propose la résolution adoptée par le PE sur le 
règlement relatif au Fonds de développement régional (FEDER).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 43
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Põhimõte, taane 1, esimene osa

Üha enam peetakse piirkondi 
märkimisväärseteks EL uurimis- ja 
arendustegevuses osalejateks. Piirkondliku 
tasandi teadusuuringute poliitika ja tegevus 
sõltub tihti avalikku ja erasektorit 
ühendavate rühmitiste arengust. 
Pilootprojekt „Teadmiste piirkonnad“ näitas 
sellise arengu dünaamikat ning vajadust 
toetada ja soosida kõnealuste struktuuride 

Üha enam peetakse piirkondi 
märkimisväärseteks EL uurimis- ja 
arendustegevuses osalejateks. Piirkondliku, 
piirkondadevahelise ja piiriülese tasandi 
teadusuuringute poliitika ja tegevus sõltub 
tihti avalikku ja erasektorit ühendavate 
rühmitiste arengust. Katseprojekt 
„Teadmiste piirkonnad“ näitas sellise arengu 
dünaamikat ning vajadust toetada ja soosida 
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arengut. kõnealuste struktuuride arengut.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la politique régionale, les approches transfrontalières et interrégionales 
possèdent des caractéristiques propres et une importance particulière pour l'intégration de 
l'UE en s'efforçant de surmonter les frontières des États membres.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 44
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Põhimõte, taane 1, teine osa

Selles valdkonnas võetavad meetmed 
võimaldavad Euroopa piirkondadel 
tugevdada oma TTA 
investeerimissuutlikkust ja teha 
teadusuuringuid, võimalikult palju 
suurendades nende potentsiaali kaasata oma 
teadlasi ja ettevõtjaid Euroopa 
uurimisprojektidesse.

Selles valdkonnas võetavad meetmed 
võimaldavad Euroopa piirkondadel 
tugevdada oma TTA 
investeerimissuutlikkust ja teha 
teadusuuringuid, võimalikult palju 
suurendades nende potentsiaali kaasata oma 
teadlasi ja ettevõtjaid Euroopa 
uurimisprojektidesse. Tihedam koostöö 
ERA-NET-süsteemiga parandaks uue 
projekti "Teadmiste piirkonnad" 
elluviimist.

Or. en

Justification

Le système ERA-NET prévoit d'ores et déjà une coopération régionale. Les actions menées au 
titre de "Régions de la connaissance" doivent être aussi complémentaires que possible avec 
l'aspect régional des actions ERA-NET.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 45
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Tegevus, taane 2 a (uus)

Tähelepanu tuleb pöörata kõrvuti 
paiknevate piiriäärsete piirkondade 
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koostööle, mis leidis aset Interreg III 
programmide raames ja mis on ette nähtud 
territoriaalset eesmärki reguleerivates 
eeskirjades. Programm "Teadmiste 
piirkonnad" peab hõlmama piiriüleste 
probleemide lahendusi ning piiriülese 
piirkondliku koostöö julgustamise 
vahendeid teadusuuringute valdkonnas, 
sõltumatult tõsiasjast, kas need piirkonnad 
on seotud ühtluse või piirkondliku 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisega või mitte.

Or. en

Justification

Au niveau de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques propres ainsi qu'une importance particulière pour l'intégration de l'UE.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 46
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Tegevus, taane 2

Seoses algatuse „Teadmiste piirkonnad“ 
konkreetse tegevusega püütakse saavutada 
kooskõla EL regionaalpoliitikaga, eriti
ühtlus- ja äärepoolsemaid piirkondi
arvestades.

Seoses algatuse „Teadmiste piirkonnad“ 
konkreetse tegevusega püütakse saavutada 
kooskõla EL regionaalpoliitikaga, eriti 
Euroopa Komisjoni poolt struktuurifondide 
tegevust reguleerivates õigusaktides 
määratletud põhimõtteid arvestades. 

Or. en

Justification

Le fait de supprimer les références spécifiques aux régions de convergence et aux régions 
ultrapériphériques et de les remplacer par les priorités définies dans l'expression globale 
"législation régissant les fonds structurels" correspond davantage à la logique du paragraphe 
"objectifs" du chapitre sur les "Régions de la connaissance".
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 47
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Tegevus, taane 2

Seoses algatuse „Teadmiste piirkonnad“ 
konkreetse tegevusega püütakse saavutada 
kooskõla EL regionaalpoliitikaga, eriti 
ühtlus- ja äärepoolsemaid piirkondi 
arvestades.

Seoses algatuse „Teadmiste piirkonnad“ 
konkreetse tegevusega püütakse saavutada 
kooskõla EL regionaalpoliitikaga, eriti 
ühtlus- ja äärepoolsemaid piirkondi 
arvestades. Selle koostoime raames tuleks 
kasutusele võtta täiendavaid 
finantsvahendeid, mis pärinevad 
struktuurifondidest ja sellest tulenevalt 
Euroopa Investeerimispangast, et 
tugevdada tehnosiirde piirkondlikke 
struktuure ning eriti teadus- ja 
tehnoloogiaparke, innovatsioonipooluseid 
ja -tsoone, tehnoloogilisi inkubaatoreid ja 
struktuure.

Or. el

Justification

Il existe une carence notoire au stade intermédiaire du transfert de technologies, c'est-à-dire 
entre l'achèvement d'un travail relevant exclusivement de la recherche et l'établissement de la 
viabilité commerciale du résultat de cette recherche. Il existe à ce jour de nombreuses 
structures régionales qui, alors qu'elles contribuent au transfert de technologies, sont 
confrontées à de graves problèmes de financement. L'usage combiné des crédits de la 
recherche et des fonds structurels, ainsi que la contribution éventuelle du groupe BEI, sont 
par conséquent d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs assignés au 
programme-cadre.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 48
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Tegevus, taane 2 a (uus)

Sellise koostoime kaudu ei rahastata 
õiguspäraseid kulutusi ja EL 
regionaalpoliitika jaotusmehhanismi 
juhtimise detsentraliseeritus on kaitstud. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamine struktuurifondide kaudu peab 
keskenduma:
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1) teadusuuringute infrastruktuuridele 
(innovatsioonikeskused, tehnoloogiapargid 
jne),
2) uuenduslikele programmidele 
(tehnosiire, infotehnoloogiad, uute 
ettevõtete loomine, teadusuuringute 
rakenduslikud programmid ja 
teadusuuringute tulemuste ülekandmine 
katsetöödesse või mudelitesse) ja
3) innovatsiooni raamtingimustele (väikeste 
ja keskmiste ettevõtete rahastamine 
väljaspool 7. raamprogrammi ja CIPi).

Or. el

Justification

L'amendement deposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il importe néanmoins que le 
financement de la recherche et de l'innovation, par les fonds structurels, en faveur de 
programmes novateurs, comprennent également la conversion des résultats de la recherche 
en travaux pilotes ou modèles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 49
I lisa, IV Võimekus, Teadmiste piirkonnad, Tegevus, taane 2 b (uus)

Samuti taotletakse sünergiat 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmiga, et edendada koostöös 
tööstusega ning üldisemalt erasektoriga 
teadus- ja arendustegevuse piirkondlikku 
kaubanduslikele alustele viimist.

Or. el

Justification

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il convient néanmoins 
d'inclure la coopération avec le secteur privé en général, sans la limiter au secteur industriel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 50
I lisa, IV Võimekus, Teadusuuringute potentsiaal, Tegevus, punkt 1 a (uus)

● olemasolevate ja tekkivate tippkeskuste 
tugevdamine EL ühtlus- ja 
äärepoolseimates piirkondades, sealhulgas 
nende koordineerimine kõrge 
teadusuuringute tasemega 
partnerorganisatsioonide kaudu, kuni 
saavutatakse vajalik arv teadlasi 
ühtluspiirkondade valitud keskustes.

Or. el

Justification

De par la nature même de la recherche et de la phase que traverse actuellement l'Union suite 
à l'élargissement, il apparaît clairement que le potentiel de recherche est éparpillé, y inclus la 
recherche de haut niveau "coincée" dans les régions pauvres. Il convient par conséquent de 
mettre l'accent sur la mobilité de ces chercheurs en direction des centres d'excellence 
européens et de renforcer les centres d'excellente existants et émergeants dans les régions de 
convergence et dans les régions périphériques de l'UE.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay

Muudatusettepanek 51
I lisa, IV Võimekus, Teadusuuringute potentsiaal, Tegevus, taane 2

Taotletakse tihedat sünergiat EL 
regionaalpoliitikaga. Käesoleva teema alusel 
toetatavate meetmetega määratletakse 
vajadused ja võimalused ühtluspiirkondades 
tekkivate ja olemasolevate tippkeskuste 
võimekuse tugevdamiseks.

Taotletakse tihedat sünergiat EL 
regionaalpoliitikaga. Käesoleva teema alusel 
toetatavate meetmetega määratletakse 
vajadused ja võimalused ühtluspiirkondades 
tekkivate ja olemasolevate tippkeskuste 
võimekuse tugevdamiseks. Siiski ei pea 
tippkeskuse mõiste olema tingimata seotud 
tipptehnoloogiaga: toetust peavad saama ka 
traditsioonilised sektorid piirkondades, 
mille võimekus teadusuuringute alal on 
väiksem.

Or. fr
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Justification

Dans le cadre des synergies recherchées avec la politique régionale, l'ensemble des secteurs 
doit pouvoir bénéficier du soutien des fonds du 7e programme-cadre. Les secteurs de pointe 
sont largement encouragés et les secteurs plus traditionnels, où se concentrent un grand 
nombre d'emplois, doivent pouvoir être soutenus également.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 52
III lisa, Rahastamiskavad, Kaudsed meetmed, punkti a) punkt 5

Teadlaste koolituse ja karjääri kujundamise 
toetamine, mida kasutatakse peamiselt
Marie Curie nimeliste meetmete 
rakendamiseks.

Teadlaste koolituse ja karjääri kujundamise 
toetamine, mida kasutatakse Marie Curie’ 
nimeliste meetmete rakendamiseks. Osa 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid suunatakse teadlaste koolitusse 
ning nende vahendite juhtimine 
usaldatakse teadusuuringute alal kogenud 
keskustele või ühiskonna esindajatele.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 53
III lisa, Rahastamiskavad, kaudsed meetmed, punkti a) punkt 6 a (uus)

6 a. Euroopa piirkondade teadusuuringute 
rahastamine ja nende potentsiaali täielik 
ärakasutamine
"Teadusuuringutega tegelevate 
piirkondlike rühmituste" ning EL ühtlus-
ja äärepoolseimate piirkondade 
juurdepääsu lihtsustamine rahastamisele. 
Osutatud vahendi raames võib võtta 
kasutusele täiendavaid finantsvahendeid, 
mis pärinevad struktuurifondidest ja EIPst 
ning mis esinevad laenude, 
usalduskontode, riskikapitali, tagatiste, 
aktsiaportfellide või organisatoorsele ja 
tehnilisele võimekusele osutatava toetuse 
näol.

Or. el
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Justification

L'expertise du groupe de la BEI dans la gestion des mécanismes de répartition du risque sera 
précieuse dans la perspective d'un renforcement du soutien financier à la recherche 
européenne. Des mécanismes de soutien financier indirect sont indispensables non seulement 
pour assurer la réalisation de travaux scientifiques de vaste ampleur (et notamment 
d'initiatives technologiques communes), comme cela est prévu dans le nouveau mécanisme 
"facilités financières de répartition du risque", mais également pour renforcer les structures 
régionales de la recherche et de l'innovation ainsi que du potentiel de recherche des régions 
européennes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 54
III lisa, Rahastamiskavad, Kaudsed meetmed, punkti b) taane 2

Ühendus rakendab rahastamiskavasid 
vastavalt asutamislepingu artikli 167 
kohaselt vastuvõetud määruse sätetele, 
asjakohastele riigiabi vahenditele, eriti 
ühenduse teadusuuringute ja 
arendustegevuse riigiabi raamistikule, 
samuti kõnealust valdkonda käsitlevatele 
rahvusvahelistele eeskirjadele. Kõnesoleva 
rahvusvahelise raamistiku kohaselt peab 
olema võimalik kohandada finantsosaluse 
mahtu ja vormi vastavalt igale 
üksikjuhtumile, eriti juhul, kui on võimalik 
rahastada muudest avaliku sektori allikatest, 
sealhulgas niisugustest muudest ühenduse 
rahastamisallikatest nagu Euroopa 
Investeerimispank (EIP). 

Ühendus rakendab rahastamiskavasid 
vastavalt asutamislepingu artikli 167 
kohaselt vastuvõetud määruse sätetele, 
asjakohastele riigiabi vahenditele, mis on 
suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 
alasele tegevusele, eriti ühenduse 
teadusuuringute ja arendustegevuse riigiabi 
raamistikule, samuti kõnealust valdkonda 
käsitlevatele rahvusvahelistele eeskirjadele. 
Kõnesoleva rahvusvahelise raamistiku 
kohaselt peab olema võimalik kohandada 
finantsosaluse mahtu ja vormi vastavalt igale 
üksikjuhtumile, eriti juhul, kui on võimalik 
rahastada muudest avaliku sektori allikatest, 
sealhulgas niisugustest muudest ühenduse 
rahastamisallikatest nagu Euroopa 
Investeerimispank (EIP). 

Or. en

Justification

Les nouveaux règlements concernant les aides d'État, tels que les propose la Commission 
européenne, prévoient spécifiquement le redéploiement vers les activités de recherche et 
d'innovation dans les États membres.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 55
III lisa, Rahastamiskavad, Kaudsed meetmed, punkti b) taane 4

Arengus mahajäänud piirkonnas (ühtlus- ja 
äärepoolseimates piirkondades) asuvatele,
kaudse meetme rakendamises osalejatele 
võib ette näha struktuurifondide lisatoetuse 
vastavalt võimalusele ja vajadusele. 
Kandidaatriikide üksuste osalemise korral 
võib samadel tingimustel anda lisatoetust 
ühinemiseelsetest rahastamisvahenditest. 
Seitsmenda raamprogrammi võimekust 
käsitlevas osas määratletakse teadustegevuse 
infrastruktuuride meetmete jaoks 
üksikasjalik rahastamise kord, et tagada 
ühenduse teadustegevuse rahastamise ning 
teiste EL ja siseriiklike, eelkõige 
struktuurifondide vahendite vaheline tõhus 
vastastikune täiendavus.

Piirkonnas asuvatele kaudse meetme 
rakendamises osalejatele võib ette näha 
struktuurifondide lisatoetuse vastavalt 
võimalusele ja vajadusele, võttes arvesse 
asjassepuutuvate piirkondade vajadusi. 
Toetuse andmine peab olema kooskõlas 
riiklikes programmides määratletud 
prioriteetidega ja komisjoni prioriteetidega 
struktuurifondide rakendamisel. 
Kandidaatriikide üksuste osalemise korral 
võib samadel tingimustel anda lisatoetust 
ühinemiseelsetest rahastamisvahenditest. 
Seitsmenda raamprogrammi võimekust 
käsitlevas osas määratletakse teadustegevuse 
infrastruktuuride meetmete jaoks 
üksikasjalik rahastamise kord, et tagada 
ühenduse teadustegevuse rahastamise ning 
teiste EL ja siseriiklike, eelkõige 
struktuurifondide vahendite vaheline tõhus 
vastastikune täiendavus.

Or. en


