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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni ettepanek

Ettepanek asutada Euroopa Tehnoloogiainstituut (ETI) esitati esmakordselt komisjoni 2005. 
aasta kevadaruandes Lissaboni strateegia vahekokkuvõtte raames. 22. jaanuaril 2006. aastal 
võttis komisjon ulatuslikele konsultatsioonidele tuginedes vastu esimese teatise ETI kohta, 
visandades instituudi ambitsioonid ja võimalikud tegevusalad. 2006. aasta märtsis tunnistas 
Euroopa Ülemkogu, et Euroopa Tehnoloogiainstituudi asutamine on oluline samm, 
vähendamaks lõhet kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni vahel, ning palus komisjonil 
esitada juuni keskpaigaks ettepanekud edasisteks meetmeteks. 8. juunil 2006. aastal võttis 
komisjon vastu teise teatise ETI kohta ja 18. oktoobril 2006. aastal esitas ettepaneku võtta 
vastu määrus, millega asutatakse Euroopa Tehnoloogiainstituut.

2. Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepanekus esitatud ETI loomise ja tegutsemise üldiste 
põhimõtetega. Siiski soovib arvamuse koostaja esitada rea muudatusettepanekuid, mille 
eesmärk on juhtida tähelepanu vajadusele arendada instituudi tegevusele õiguslik ja rahaline 
alus, samuti koostada eeskirjad intellektuaalomandi õiguste haldamise kohta. 

Seni ei ole mitte ükski ELi algatus täielikult hõlmanud teadmiste kolmnurga kõiki kolme 
komponenti ühtsel ja vastastikku täiendaval viisil. Varasemad programmid on keskendunud 
vaid teadmiste kolmnurga ühele elemendile või parimal juhul kahele (teadusuuringute ja 
tehnoloogia arengu 7. raamprogramm (2007–2013), konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programm) ning on peamiselt toetanud nende arengut üksnes riiklikul tasandil. Arvestades 
innovatsiooni kui meie ees seisva ülesande olemust ja ulatust, võivad Euroopa tasandil võetud 
meetmed luua täiendavaid eeliseid, mida liikmesriigid üksi tegutsedes ei pruugi saavutada. 

Euroopa Tehnoloogiainstituudi asutamise ettepanek on oluline eriti uute liikmesriikide haridus- 
ja teadusvaldkonna jaoks, kuna see suurendab nende riikide haridus- ja teadusasutuste otsese 
koostöö võimalusi kõige edumeelsemate Euroopa organite ja Euroopa ettevõtjatega, samal ajal 
soodustades ühenduse haridusprogrammidest finantseerimise taotlemist. Instituut loob 
võimalusi majanduse tegelikel vajadustel põhinevate haridus- ja teadusprogrammide 
arendamiseks. On kiiduväärt, et instituudi missioonis rõhutatakse vajadust paremini kasutada 
teadustöö tulemuste äripotentsiaali ning seatakse ETI tegevusele pikaajalised eesmärgid 
Euroopa ja liikmesriikide majanduse konkurentsivõime suurendamiseks maailmaturul.

„Teadmiste kolmnurga” kontseptsiooni suhtes on arvamuse koostaja seisukohal, et 
ettepaneku õiguslik alus välistab võimaluse, et ETI saaks tegutseda haridusasutusena ja 
väljastada akadeemilisi kvalifikatsioone, kuna vastavalt ELi lepingu artiklis 149 sätestatule 
kuulub haridus liikmesriikide pädevusse. 

ETI peaks välja arendama oma tootemargi – ETI diplomi –, mis täiendaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse (TIKidesse) kuuluvate haridusasutuste poolt antavaid ametlikke 
kraade.
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Kuigi arvamuse koostaja tunnistab teadmiste kolmnurga kõigi kolme elemendi tähtsust, on ta 
seisukohal, et ETI peamine ülesanne peaks olema innovatsiooni toetamine. Ühtlasi peaksid ETI 
teadustöö eesmärgid keskenduma innovatsiooni arendamisele, mitte lihtsalt põhilise teadustöö
läbiviimisele.

Mis puudutab instituudi struktuuri, siis on vaja täpsustada instituudi ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade omavahelisi suhteid, samuti organeid, millest nad koosnevad, sest see 
võib olla otsese tähtsusega ETI ja TIKide eesmärkide määramisel, näiteks rahastamise suhtes.

Instituudi rahastamise osas juhib arvamuse koostaja tähelepanu vajadusele koostada 
instituudi tegevusele finantskava ja määratleda täpselt erinevatest allikatest finantseeritavad 
summad, mis peaksid olema kooskõlas detsentraliseeritud asutuse vormi ja piirangutega. 
Seetõttu on vaja, et komisjon vaataks üle võimaluse kasutada osa alamrubriigi 1A ülemmäära 
piires mitteeraldatud varudest Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamiseks kuni 308,7 
miljonit eurot. Usaldusväärse õigusliku ja rahalise aluse loomine instituudi töökorralduse ja 
tegevuse sujumiseks on oluline pikaajaliste partnerlussuhete loomiseks kõrgharidusasutuste, 
uurimisinstituutide ja eraorganisatsioonide vahel, et edendada innovatsiooni ühenduse tasandil.

Põhilised ühenduse poolt ETI-le eraldatud vahendid peaksid endast kujutama lisa kehtivale 
finantsperspektiivile, kuid lisavahendeid tuleks saada välistest allikatest riiklikul, regionaalsel 
või eratasandil. ETI tegevuse jaoks on olulise tähtsusega võime ise endale vahendeid leida nii 
välistest allikatest kui ka oma tegevusest saadavast tulust (intellektuaalomandiõiguste 
haldamisega seoses, mis vastavalt ETI ettepanekule peaksid aja jooksul kujunema üheks 
finantseerimisallikaks). Arvestades teaduslikule uurimis- ja arendustööle eraldatavate vahendite 
pidevat nappust ELis, tuleks püüda tagada, et vastselt asutatud ETI-le oleks garanteeritud 
ühendusepoolne rahastamine, mis ei toimu teiste hetkel teostavate ühenduse teadus- ja 
innovatsiooniprojektide arvelt.

Innovatsiooni arendamise ja sellesse investeerimise olulised elemendid on kohane juhtimine 
ja intellektuaalomandiõiguste tasakaalustatud jaotamine. ETI poolt kehtestatavad 
suunised selles valdkonnas peaksid olema kooskõlas eeskirjadega, mis kehtivad näiteks 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi 
(2007–2013) meetmetes osalemisele, mis on juba nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt heaks 
kiidetud. Lisaks rõhutab arvamuse koostaja vajadust, et komisjon teostaks järelevalvet 
intellektuaalomandi haldamise üle ning et kulude ja tulude jagamine toimuks proportsionaalselt 
erinevate partnerorganisatsioonide panustega.
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1 ELTs seni avaldamata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

(6) ETI eesmärgiks peaks olema aidata kaasa 
ühenduse ja liikmesriikide 
innovatsioonivõime arendamisele, hõlmates
kõrgeimate standardite kohaselt haridus-,
teadus- ja innovatsioonitegevust.

(6) ETI eesmärgiks peaks olema aidata kaasa 
ühenduse ja liikmesriikide 
innovatsioonivõime arendamisele, sidudes
kõrgeimate standardite kohaselt haridus- ja 
teadustegevuse innovatsioonitegevusega.

Selgitus

Selleks, et saavutada oma peamine eesmärk – innovatsiooni edendamine – peaks ETI tegevus 
hõlmama teadmiste kolmnurga kõiki kolme külge. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 10 

(10) Vaja on toetada haridust kui 
kõikehõlmava innovatsioonistrateegia 
lahutamatut, kuid sageli puuduvat osa. ETI ja 
TIKide vahelise lepinguga tuleks ette näha, et 
TIKide kaudu antavad akadeemilised 
kraadid ja diplomid on ETI kraadid ja
diplomid. ETI peaks aitama kaasa ETI 
akadeemiliste kraadide ja diplomite 
tunnustamisele liikmesriikides. Kõik see 
tegevus peab toimuma ilma direktiivi 
2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta) sätteid piiramata.

(10) Vaja on toetada haridust kui 
kõikehõlmava innovatsioonistrateegia 
lahutamatut, kuid sageli puuduvat osa. ETI ja 
TIKide vahelise lepinguga tuleks ette näha, et 
TIKide kaudu antavad diplomid on ETI 
diplomid. ETI peaks aitama kaasa ETI 
diplomite tunnustamisele liikmesriikides. 
Kõik see tegevus peab toimuma ilma 
direktiivi 2005/36/EÜ
(kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) 
sätteid piiramata.

Selgitus

Arvestades ettepaneku õiguslikku alust ja asjaolu, et kõrghariduse valdkond kuulub 
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liikmesriikide pädevusse, ei ole ETI-l volitusi akadeemiliste kraadide andmiseks. Mis 
puudutab ETI projektide rolli edendamist ja neis osalevaid üliõpilasi, siis on ETI diplomid 
siiski sobivaks lahenduseks.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 11 

(11) ETI peaks kehtestama 
intellektuaalomandi haldamise suunised, mis 
soodustaksid intellektuaalomandi kasutamist 
sobivatel tingimustel, sealhulgas 
litsentseerimise kaudu, ning pakuksid 
kohaseid stiimuleid ETI-le ja selle 
partneritele (sh asjaomastele üksikisikutele), 
TIKidele ja partnerorganisatsioonidele, 
samuti kõrvalettevõtetele ja äriotstarbelisele 
kasutusele. Kui tegevust rahastatakse 
ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogia 
arengu raamprogrammide alusel, kohaldataks 
nimetatud programmide eeskirju.

(11) ETI peaks kehtestama selged ja 
läbipaistvad intellektuaalomandi haldamise 
suunised, mis soodustaksid 
intellektuaalomandi kasutamist sobivatel 
tingimustel, sealhulgas litsentseerimise 
kaudu, ning pakuksid kohaseid stiimuleid 
ETI-le ja selle partneritele (sh asjaomastele 
üksikisikutele), TIKidele ja 
partnerorganisatsioonidele, samuti 
kõrvalettevõtetele ja äriotstarbelisele 
kasutusele. Kui tegevust rahastatakse 
ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogia 
arengu raamprogrammide alusel, kohaldataks 
nimetatud programmide eeskirju.

Selgitus

Kui ETI soovib värvata teadus- ja finantspartnereid, on ülimalt oluline, et instituut kehtestaks 
selged ja kindlad intellektuaalomandi haldamise suunised.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 13

(13) Et tagada ETI funktsionaalset 
autonoomiat ja sõltumatust, peaks ETI 
haldama ise oma eelarvet, mulle tulude pool 
peaks sisaldama ühenduse toetust ning 
samuti sissemakseid liikmesriikidelt ja 
eraorganisatsioonidelt, riiklikelt või 
rahvusvahelistelt organitelt ja 
institutsioonidelt, ETI oma tegevusest 
saadavat tulu ja annetusi. ETI peaks püüdma 
ligi tõmmata eraorganisatsioonide üha 
suuremat rahalist toetust.

(13) Et tagada ETI funktsionaalset 
autonoomiat ja sõltumatust, peaks ETI 
olema juriidiline isik ja haldama ise oma 
eelarvet, mille tulude pool peaks sisaldama 
ühenduse toetust ning samuti sissemakseid 
liikmesriikidelt ja eraorganisatsioonidelt, 
riiklikelt või rahvusvahelistelt organitelt ja 
institutsioonidelt, ETI oma 
intellektuaalomandi haldamisega seotud
tegevusest saadavat tulu ja annetusi. ETI 
peaks püüdma ligi tõmmata 
eraorganisatsioonide üha suuremat rahalist 
toetust.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sätestatud ETI juriidilise isiku staatusel on oluline tähtsus tema 
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autonoomia tagamisel, arvestades instituudi suurt hulka erinevaid tegevusi.
Intellektuaalomandi haldamisest tulenevad vahendid peaksid ETI-le olema tähtsaks 
tuluallikaks.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 lõige 2

2. Teadmis- ja innovaatikakogukond –
partnerorganisatsioonide ühisettevõte, 
(olenemata oma täpsest juriidilisest vormist), 
mille ETI on välja valinud ja määranud 
teostama konkreetses valdkonnas kõrgeima 
tasandi ühendatud innovatsiooni-, teadus- 
ja haridusalast tegevust.

2. Teadmis- ja innovaatikakogukond –
partnerorganisatsioonide ühisettevõte, 
(olenemata oma täpsest juriidilisest vormist), 
mille ETI on välja valinud ja määranud 
teostama konkreetses valdkonnas kõrgeima 
tasandi projekte, mis seovad teadus- ja 
haridusalast tegevust innovatsiooniga.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et TIKid tegeleksid eelkõige innovatsiooniga, kasutades ära teadus- ja 
uurimistöö potentsiaali.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõige 6 a (uus)

6 a. Akadeemiline kraad – kraad, mis 
antakse kolledži, ülikooli või 
kutsekõrgharidust andva kooli üliõpilasele 
vastava programmi läbimisel.

Selgitus

Selleks, et selgelt näidata, et ETI ei ole oma olemusel haridusasutus ja ei saa seetõttu anda 
ametlikke kraade, tuleks eristada kõrgkoolide poolt liikmesriikide volitusel antavaid kraade ja 
ETI diplomeid, mis on ETI poolt lisaks omistatav märk saavutusest, kuid millel puudub ilma 
haridusasutuse poolt antud ametliku kraadita tähtsus. 

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõige 6 b (uus)

6 b. ETI diplom – tõend üliõpilase 
osalemise kohta ETI tegevuses, mis 
moodustab lahutamatu osa õpingutest 
haridusasutuses, millel on õigus anda 
akadeemilisi kraade.

Selgitus
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Eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et ETI diplomid on märk lisasaavutusest, kuid ei 
asenda akadeemilist kraadi.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõike 1 punkt e

(e) mobiliseerib avalikest ja eraallikatest 
vajalikud rahalised vahendid ja kasutab oma 
ressursse kooskõlas käesoleva määrusega.
Eelkõige püüab ta hankida üha suurema osa 
oma eelarvest eraallikatest ja 
omavahenditest;

(e) mobiliseerib avalikest ja eraallikatest 
vajalikud rahalised vahendid ja kasutab oma 
ressursse kooskõlas käesoleva määrusega.
Eelkõige püüab ta hankida üha suurema osa 
oma eelarvest eraallikatest ja oma tegevusest 
saadavast tulust;

Selgitus

ETI peaks endale pidevalt kapitali koguma, kasutades ära eraallikaid ja oma tegevusest 
saadavat tulu.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõike 1 punkt f

(f) edendab ETI akadeemiliste kraadide ja
diplomite tunnustamist liikmesriikides.

(f) edendab ETI diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

Selgitus

Arvestades ettepaneku õiguslikku alust ja asjaolu, et kõrghariduse valdkond kuulub 
liikmesriikide pädevusse, ei saa ETI akadeemilisi kraade anda.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõike 2 kolmanda lõigu punkt c

(c) akadeemiliste kraadide ja diplomite 
andmise aluseid, sealhulgas seda, kuidas 
arvestatakse Euroopa kõrgharidusruumi alast 
ühenduse poliitikat, eelkõige kokkusobivuse, 
läbipaistvuse ning kraadide ja diplomite 
tunnustamise ja kvaliteedi osas;

(c) seda, kuidas arvestatakse Euroopa 
kõrgharidusruumi alast ühenduse poliitikat, 
eelkõige kokkusobivuse, läbipaistvuse ning 
kraadide ja diplomite tunnustamise osas;

Selgitus

Kuigi potentsiaalsete TIKidega seotud haridusalaste aspektide Euroopa dimensioon peabki 
keskenduma valikuprotseduurile, on käesolevas ettepanekus kasutatud selgitus liiga kitsas. 

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõige 1



PA\664426ET.doc 9/10 PE 388.502v01-00

ET

1. ETI ja TIKi vahelises kokkuleppes 
nähakse ette, et akadeemilised kraadid ja
diplomid, mis antakse TIKi kaudu
valdkondades, milles tegeldakse TIKi kaudu 
õpingute, teaduse ja innovatsiooniga, on ETI 
kraadid ja diplomid.

1. ETI ja TIKi vahelises kokkuleppes 
nähakse ette, et valdkondades, milles 
tegeldakse TIKi kaudu õpingute, teaduse ja 
innovatsiooniga, antakse välja ETI 
diplomeid.

Selgitus

Arvestades ettepaneku õiguslikku alust ja asjaolu, et kõrghariduse valdkond kuulub 
liikmesriikide pädevusse, ei ole ETI-l volitusi akadeemiliste kraadide andmiseks. Mis 
puudutab ETI projektide rolli edendamist ja neis osalevaid üliõpilasi, siis on ETI diplomid 
siiski sobivaks lahenduseks.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 2

2. ETI julgustab partnerorganisatsioone 
andma ühiskraade ja -diplomeid, mis 
peegeldavad TIKide ühendiseloomu. Need 
võivad siiski olla ka ühe institutsiooni 
antud kraadid või siis topelt- või 
ühiskraadid ja -diplomid.

välja jäetud

Selgitus

Arvestades ettepaneku õiguslikku alust ja asjaolu, et kõrghariduse valdkond kuulub 
liikmesriikide pädevusse, ei saa ETI akadeemilisi kraade anda.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 3

3. Liikmesriigid teevad ETI kraadide ja
diplomite tunnustamisel koostööd.

3. Liikmesriigid teevad ETI diplomite 
tunnustamisel ja edendamisel koostööd.

Selgitus

Kuigi ETI diplom saa olema samaväärne akadeemilise kraadiga, peaks see olema saavutuse 
märk ja liikmesriigid peaksid võtma meetmeid selle tunnustamiseks. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa
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1. ETI määratleb ja avalikustab oma 
intellektuaalse omandi haldamise põhimõtted 
ja juhised. Nende abil:

ETI määratleb ja avalikustab oma 
intellektuaalse omandi haldamise põhimõtted 
ja juhised vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1906/2006 (millega 
kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja 
ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste levitamise 
eeskirjad) 2. jaos sätestatud eeskirjadele.
Nende abil:

__________________
1ELT L 391, 30.12.2006, lk 1.

Selgitus

Intellektuaalomandile kehtivad eeskirjad peaksid olema kooskõlas eeskirjadega, mis kehtivad 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi 
(2007–2013) meetmetes osalemisele ning mis on juba nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt 
vastu võetud.

Muudatusettepanek 15
Artikli 14 lõike 1 punkt a

(a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, kus 
esitatakse peamised prioriteedid ja 
kavandatud algatused ning hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta. Juhatus 
esitab tööprogrammi kava komisjonile.
Komisjon avaldab kolme kuu jooksul 
arvamust programmi kooskõla kohta 
ühenduse poliitika ja vahenditega. Kui 
komisjon ei kiida programmi heaks, siis 
vaatab juhatus programmi uuesti läbi ning 
võtab selle uuesti vastu, koos asjakohaste 
muudatustega.

(a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, kus 
esitatakse peamised prioriteedid ja 
kavandatud algatused ning hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta. Juhatus 
esitab tööprogrammi kava komisjonile.
Komisjon avaldab kolme kuu jooksul 
arvamust programmi kooskõla kohta 
ühenduse poliitika ja vahenditega. Kui 
komisjon ei kiida programmi heaks, siis 
vaatab juhatus programmi uuesti läbi ning 
võtab selle uuesti vastu, koos asjakohaste 
muudatustega enne selle nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks 
esitamist;

Selgitus
Nõukogul ja Euroopa Parlamendil peab olema võimalik kontrollida ETI tegevust 
strateegilisel tasandil ETI tööprogrammi kinnitamise kaudu.
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