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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0119)1;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 166 lõiget 
1, mille kohaselt esitas komisjon parlamendile ettepaneku (C6-0099/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise- ja toidu ohutuse komisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0000/2005),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. kutsub komisjoni üles antud küsimust taas parlamendile esitama, kui komisjon kavatseb 
oma ettepanekut märkimisväärselt muuta või seda muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Erainvesteeringute tõhusamaks 
ligimeelitamiseks ning uurimis- ja 
arendustegevuse kõige tõhusama mõju 
tagamiseks Euroopa konkurentsivõime 
tugevdamisele peab raamprogramm 
sisaldama kohaseid meetmeid 
intellektuaalse omandi õiguste 
kaitsmiseks uurimisprotsessi 
algstaadiumis.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

It is important that results of research and development financed and delivered in the 
European Union will be transformed into revenues inside the Union. Therefore we must make 
sure that research achievements are effectively protected by appropriate legislative tools.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 13

(13) Ideid käsitlevas osas sätestatud 
tegevust peaks läbi viima Euroopa 
teadusnõukogu, mis peaks olema suures 
osas sõltumatu.

(13) Ideid käsitlevas osas sätestatud 
tegevust peaks läbi viima Euroopa 
teadusnõukogu – juriidiliselt sõltumatu 
struktuur, mis luuakse asutamislepingu 
artikli 171 alusel pärast lühikest 
üleminekuetappi, mida juhivad komisjon 
ja teaduslik nõukogu. Teadusnõukogu 
peab aru andma rahastajate ees, kuid 
olema oma tegevuses ja uurimisprojektide 
valimisel autonoomne.

Justification

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament.
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

At the same time, the ERC must be accountable to the European Union and other fund-
providers not only for the funds received and distributed, but also for its funding principles, 
its priorities and its actions.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 18 a (uus)

(18 a) Seitsmes raamprogramm peaks 
aitama kaasa konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi, 
struktuurifondide ja ühenduse teiste 
programmide vastastikusele koostoimele 
ja üksteise täiendamisele.



PR\571052ET.doc 7/71 PE 360.033v01-00

ET

Justification

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7, structural funds and 
CIP Programmes should be pursued.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 18 b (uus)

(18 b) Tööstusuurimistegevuse jaoks on 
eriti olulised Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid ja ühised 
tehnoloogilised algatused. 
Tehnoloogiaplatvormid võivad areneda 
Euroopa konkurentsivõime edendamise 
üldabivahendiks.

Justification

TPs should contribute to achieving the Barcelona goal of two third of the 3% of GDP spent 
on research by private investors. Once they have achieved adequate level of maturity, TPs 
should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of their fields.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 18 c (uus)

(18 c) Ärisektori osalus ning teaduslike 
teadmiste ja tehniliste oskuste kasutamine 
ettevõtluses on olulised tegurid, mis 
tagavad raamprogrammi panuse 
Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamisse, majanduskasvu ja uute 
töökohtade loomisse.

Justification

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7 and CIP Programmes 
should be pursued.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20
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(20) Arvestades kuuenda raamprogrammi 
uute vahendite kasutamise vahekokkuvõtet 
ja raamprogrammi viie aastast hindamist, 
määratleti uus lähenemisviis EL
teadusuuringute strateegia poliitiliste 
eesmärkide lihtsamaks, tulemuslikumaks ja 
paindlikumaks saavutamiseks. Selleks 
tuleks kasutada lihtsamate 
„rahastamiskavade” väiksemat osa, eraldi 
või koos teistega, suurema paindlikkuse ja 
vabadusega, et toetada erinevaid meetmeid.

(20) Arvestades kuuenda raamprogrammi 
uute vahendite kasutamise vahekokkuvõtet 
ja raamprogrammi viieaastast hindamist, 
määratleti uus lähenemisviis ELi
teadusuuringute strateegia poliitiliste 
eesmärkide lihtsamaks, tulemuslikumaks ja 
paindlikumaks saavutamiseks. Selleks 
tuleks kasutada lihtsamate 
„rahastamiskavade” väiksemat osa, eraldi 
või koos teistega, suurema paindlikkuse ja 
vabadusega, et toetada erinevaid meetmeid,
ning osalejatele tuleb tagada juhtimise 
suurem autonoomia.

Justification

Simplification of funding schemes is certainly necessary to encourage the participations in 
the Framework Programme, especially for small groups and SMEs. This must stand at all 
stages of a research action, from the submission of a proposal to management of the project.
To this purpose, participants should be allowed to choose among several options, to be 
agreed with Commission, as far as the administrative and scientific management of the 
research action is concerned, provided that accountability is guaranteed.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 24 a (uus)

(24 a) Lissaboni strateegia eesmärgi –
Euroopa muutumine kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majanduseks – saavutamisel on 
raamprogramm keskse tähtsusega. 
Haridusest, uurimis- ja 
uuendustegevusest koosnevat teadmiste 
kolmnurka peetakse selle eesmärgi 
saavutamise peamiseks vahendiks.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 25 a (uus)

(25 a) Erilist tähelepanu pööratakse 
noortele teadlastele, et aidata kaasa nende 
karjäärile teaduses nende kõige 
viljakamal eluperioodil. Noored teadlased 
peavad saama Euroopa teaduse 
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peamiseks juhtivaks jõuks. Seoses sellega 
tuleb rakendada konkreetseid meetmeid 
raamprogrammi programmide „Koostöö,” 
„Ideed” ja „Inimesed” kõikide tegevuste 
raames.

Justification

Europe requires 700 000 young researchers by 2010, if the target of the 3% investment in 
research is to be achieved. The support for young researchers in the proposal does not go 
beyond declarations. Special attention and clear action are necessary not only in view of the 
expected dramatic demographic shortage of researchers of European origin but also for 
creating attractive, competitive conditions for young scientists from around the world and for 
increasing the competitiveness of the European research system. The EU funds should be 
used to support most talented young researchers to increase the number of doctoral students 
and to slow down the brain drain process.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 28 a (uus)

(28 a) Toimingute lihtsustamine ja 
osalejate lihtsam juurdepääs on 
raamprogrammi ja selle elluviimise 
lahutamatud eesmärgid.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 29 a (uus)

(29 a) Haldamise ja liikuvuse juhtimise 
jaoks komisjoni soovitatud uute 
täidesaatvate asutuste roll ja ülesanded 
ning VKEdele suunatud toetusmeetmed 
määratletakse selgelt osaluseeskirjades.

Justification

Danger of conflict of competences between the institutions involved. Critical assessment of 
further development of agencies by the EP.

Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõike 2 punkt i
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i) julgeolek ja kosmos. i) julgeolek;

Justification

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes.

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõike 2 punkt i a (uus)

i a) kosmos. 

Justification

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes.

Muudatusettepanek 13
Artikli 7 lõige 1

1. Komisjon annab välisekspertide abiga 
hiljemalt 2010. aastaks raamprogrammi ja 
selle eriprogrammide kohta vahehinnangu, 
mis käsitleb käimasolevate teadusuuringute 
kvaliteeti ja seatud eesmärkide 
saavutamist. 

1. Komisjon teostab pidevat ja 
süstemaatilist järelevalvet 
raamprogrammi ja selle eriprogrammide 
elluviimise üle, annab järelevalve 
tulemustest regulaarselt aru ning levitab 
teavet tulemuste kohta. Kaks korda 
programmi jooksul – 2009. ja 2011. aastal 
– koostab komisjon välisekspertide abiga 
raamprogrammi ja selle eriprogrammide 
kohta vahehinnangu, mis tugineb kuuenda 
raamprogrammi järelhindamisele. 
Hinnangus käsitletakse käimasolevate 
teadusuuringute kvaliteeti, samuti
elluviimise ja juhtimise kvaliteeti ning
edusamme seatud eesmärkide poole 
liikumisel. Leiud uute tegevuste ja 
struktuuride, eriti Euroopa 
teadusnõukogu ja ühiste tehnoloogiliste 
algatuste tõhususe kohta, samuti 
lihtsustamistoimingute tulemused tuleb 
esitada Euroopa Parlamendile, 
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nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Justification

Numerous new elements are being introduced into the FP7. Their functioning must be 
monitored and amended during the 7-year period. In previous Framework Programmes there 
was one mid-term assessment for 4 years period, the requirement for two in 7 years is 
reasonable. Moreover, so many new instruments without defined final shape (e.g. ERC, 
executive agencies, JTIs) require earlier evaluation to introduce corrections and 
modifications.

Muudatusettepanek 14
I lisa punkt 1

Seitsmenda raamprogrammi läbiviimisel 
püütakse saavutada asutamislepingu 
artiklis 163 kirjeldatud üldeesmärke, 
aidates kaasa Euroopa teadusruumil 
põhineva teadmistepõhise ühiskonna 
loomisele. Teaduslike ja tehnoloogiliste 
uuringute tipptaset tugevdatakse järgmist 
nelja valdkonda hõlmavate 
programmidega: koostöö, ideed, inimesed 
ja võimekus.

Seitsmenda raamprogrammi läbiviimisel 
püütakse saavutada asutamislepingu 
artiklis 163 kirjeldatud üldeesmärke, 
aidates kaasa Euroopa teadusruumil 
põhineva teadmistepõhise ühiskonna 
loomisele. Raamprogrammis toetatakse 
kahte strateegilist tegevusliini:

– alus-/eesliiniuuringute arendamine;

– rakendusuuringute arendamine 
koostöös konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammiga, et 
tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

Esimese eesmärgi saavutamiseks 
asutatakse Euroopa teadusnõukogu, mis 
vastutab ELi tegevuste elluviimise eest 
alusuuringutes.

Teine eesmärk saavutatakse uurimis- ja 
tutvustamistegevuste tihedamal sidumisel 
kasumi tootmise etapiga, mis kuuluvad 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programmi alla. VKEde erilist rolli 
tunnustatakse kohaselt erimeetmete abil.
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Euroopa tehnoloogiaplatvormidel on 
oluline osa Euroopa teadusruumi arengus 
ja Lissaboni strateegia elluviimises. 
Raamprogramm parandab teaduslike ja 
tehnoloogiliste uuringute tipptaset 
järgmise nelja programmiga: koostöö, 
ideed, inimesed ja võimekus.

Justification

Clear statement on FP7 objectives and action lines is required. FP7 aims at development of 
“wings” and broadening the area of intervention: on the one side basic and frontier research 
and on the other one applied research, demonstration and closer integration with innovation 
activities.

The effective and intensive support must be provided to European industry, in particular 
SMEs. The strategic, key element of this support will be the European technology initiatives 
(JTI). Nevertheless, there is a threat that FP7 absorbed with large initiatives will forget 
SMEs. Some symptoms are visible today, for example the success rate in the CRAFT projects 
is about 10% - some specific measures are really required.

Muudatusettepanek 15
I lisa punkt 1 a (uus)

Inimressursside maksumuse erinevusi 
arvestades peaks Euroopa uurima 
hoolega võimalust parema tasemega 
uurimistegevuseks madalamate kuludega. 
Kuigi teaduslik tipptase jääb endiselt 
raamprogrammi raames rahastatavate 
tegevuste peamiseks 
hindamiskriteeriumiks, tuleb võimaluse 
korral arvestada ka kuluefektiivsusega.

Justification

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.

Muudatusettepanek 16
I lisa I peatüki „Koostöö” punkti 3 sissejuhatav osa
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EL meetmete üheksa kindlaksmääratud 
teemat on järgmised:

ELi meetmete kümme kindlaksmääratud 
teemat on järgmised:

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

Muudatusettepanek 17
I lisa I peatüki „Koostöö” punkti 3 alapunkt 9

(9) Julgeoleku- ja kosmosevaldkond. (9) Julgeolekuvaldkond;
(9a) Kosmosevaldkond.

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

Muudatusettepanek 18
I lisa I peatüki „Koostöö” punkt 5

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja 
-tehnoloogiatele.

Erilist tähelepanu pööratakse 
teemavaldkondade ja mitut teemat 
läbivate teadusvaldkondade tõhusa 
koordineerituse tagamisele.

Justification

In view of multidisciplinarity it is necessary to have special joint calls or special actions 
which involve several research thematic areas.

Muudatusettepanek 19
I lisa I peatüki „Koostöö” punkt 8 a (uus)

Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
edukuseks on ülioluline rahandusasutuste 
pühendunud osalus, sest turuvõimekus ja 
riskikapitali kättesaadavus on uurimis- ja 
uuendustegevuste ühendamiseks kõige 
olulisemad.
Euroopa tehnoloogiaplatvormid loovad 
üksikettevõtetele soodsad tingimused 
konkurentsivõime tugevdamise eesmärgil 
konkreetsetesse uurimisprojektidesse 
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investeerimiseks, mis võimaldab 
saavutada koos tooteuuendusega ka 
hüppelist edu. Sellised uurimisprojektid 
on oma olemuselt konkurentsivõimelised 
ja neid võib rahastada raamprogrammi, 
struktuuri-, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi ning 
piirkondlike fondide kaasabil. 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid peaksid 
rakendama seoses EUREKAga saadud 
laialdasi kogemusi, mis on aidanud 
edukalt kaasa strateegiliste 
uurimisvaldkondade kasvule Euroopas.
Tehnoloogiaplatvormidega seotud 
otsustusprotsessidesse kaasatakse 
piisavalt ka VKEd.
Euroopa sotsiaal-keskkondliku 
uuendustegevuse platvorm ühendab 
Euroopa tasandil tsiviilühiskonna 
mittetulunduslikud organisatsioonid, 
uurimisasutused ja reguleerivad asutused.

Justification

European Technology Platforms, being new entities, should benefit from earlier experiences 
of actors participating in similar activities, and combine several accessible sources of 
financing. The participation and role of SMEs should be ensured, to encourage their 
involvement and facilitate their participation in projects.

The creation of the “European Social-Environmental Innovation Platform” should 
supplement the activities of the technology oriented platforms, not to exclude this important 
research area.

Muudatusettepanek 20
I lisa I peatüki „Koostöö” punkt 8

Üheksa teemat hõlmavad ka 
teadustegevust, mis on vajalik EL
põhimõtete sõnastamiseks, rakendamiseks 
ja hindamiseks sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, 
energeetika, keskkond, arenguabi, 
kalandus, merendus, põllumajandus, 
loomade heaolu, transport, haridus ja 
koolitus, tööhõive, sotsiaalküsimused, 

Kümme teemat hõlmavad ka 
uurimistegevust, mis on vajalik ELi
põhimõtete sõnastamiseks, rakendamiseks 
ja hindamiseks sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, 
energeetika, keskkond, arenguabi, 
kalandus, merendus, põllumajandus, 
loomade heaolu, transport, info- ja 
sidetehnoloogia, haridus ja koolitus, 
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ühtekuuluvus ning justiits- ja 
siseküsimused, samuti normide 
määramisele eelnev ja samaaegne 
standardite ja nende rakendamise 
parandamisega seotud teadustegevus.

tööhõive, sotsiaalküsimused, ühtekuuluvus 
ning justiits- ja siseküsimused, samuti 
normide määramisele eelnev ja samaaegne 
standardite ja nende rakendamise 
parandamisega seotud uurimistegevus.

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

ICT, penetrating all other areas, cannot be excluded from this set of EU policies.

Muudatusettepanek 21
I lisa I peatüki „Koostöö” punkt 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 ELi uurimistegevuse 
tulemuste levitamist ja kasutamist, 
toetatakse teadmiste ja tulemuste 
edasiandmist – sealhulgas 
poliitikakujundajatele – kõikides 
teemavaldkondades, 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 
uuendustegevuse programmi alusel. Erilist 
tähelepanu pööratakse VKEde piisavale 
osalemisele riigiüleses koostöös. Seetõttu 
võetakse programmi „Koostöö” raames 
seoses iga teemavaldkonnaga 
konkreetseid meetmeid, sh eriüleskutsed 
VKEdele, riiklikud uurimisauhinnad ning 
toetavad meetmed VKEde osaluse 
edendamiseks. Olemasolevate ressursside 
optimeerimiseks võetakse 
lisakriteeriumina kasutusele 
kuluefektiivsuse analüüs, et tagada 
optimaalsete ressursside eraldamine 
ülesannetele. Uurimistegevuse kõikides 
valdkondades tegeletakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustega ja 
vajadusega aidata kaasa noorte teadlaste 
osalemisele. Toetust antakse ka algatustele, 
mille eesmärk on alustada teadusküsimusi 
ja uurimistulemusi käsitlevat avalikku 
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arutelu väljaspool teadusringkondi, ning 
algatustele teadusalase suhtlemise ja 
hariduse valdkonnas. Arvesse võetakse ka 
eetika põhimõtteid ja soolisi aspekte.

Justification

Development of ERA and results of FP7 activities should be more promoted at national level.

Barriers for SMEs to participate in FP7 are still significant. There should be a number of 
measures to facilitate their involvement.

The quality of a project is always the most important criterion but the cost-efficiency analysis 
could be additional advantage to maximize outputs of the Programme. This will give another 
dimension to the creation of the European added value in projects, and ensure equal 
participation and full integration of partners, including those from the convergence regions.

Young researchers haven’t been so far promoted sufficiently in the Framework Programmes.
These both issues: involvement of women and young researchers should be major horizontal 
themes crossing all activities.

Muudatusettepanek 22
I lisa I peatüki „Koostöö” punkt 10 a (uus)

Raamprogrammi raames rahastatavate 
tegevuste mitmekesisus nõuab kohast 
lõimimist ja koordineerimist. Killustatuse 
ja kattuvuste vältimiseks ning riiklike ja 
piirkondlike meetmete olulise lõimituse 
tagamiseks laiendatakse tippkeskuste 
võrgustike rolli. Tegevuste paremaks 
lõimimiseks on oluline, et Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid säilitaksid tihedad 
sidemed riiklike uurimisprogrammide ja 
algatustega, nt riiklike 
tehnoloogiaplatvormidega, et saavutada 
koostoime uute arenenud tehnoloogiate 
arendamisel.

Justification

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks.
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Muudatusettepanek 23
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Koostöö teadusuuringute valdkonnas” punkt 1 a (uus)

Euroopa teadusruumi kujundamise 
toetamiseks, uurimistegevuse killustatuse 
ja dubleerimise vältimiseks ning 
programmi „Koostöö” ja raamprogrammi 
teiste eriprogrammide projektide ja 
algatuste ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasemel läbi viidava uurimistegevuse 
vahelise koordineerituse tugevdamiseks 
seatakse seoses tippkeskuste võrgustikega 
sisse uued koostöövõrkude loomise ja 
lõimimise ülesanded. 

Justification

NoEs which so far were targeted towards creation of virtual institutes and integration of 
activities of a “core group”, should have more open character, networking with technology 
platforms, ERA-Net, JTI and other initiatives from their field of interest to posses a character 
of “research network: contributing to exchange of information, creation of joint initiatives 
and to effective integration of research and commercial activities.

Muudatusettepanek 24
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Koostöö teadusuuringute valdkonnas” punkt 2

Seda on võimalik saavutada teadusalase
koostööga mitme rahastamiskava raames: 
koostööprojektid, tipptasemel võrgustikud, 
kooskõlastamis-/toetusmeetmed (vt III 
lisa).

Neid eesmärke on võimalik saavutada 
koostööga uurimistegevuses mitme 
rahastamiskava raames: koostööprojektid, 
tippkeskuste võrgustikud, kooskõlastamis-
/toetusmeetmed (vt III lisa).

Koostööprojektid peaksid hõlmama 
uurimis- ja tutvustamistegevust, tuues 
tulemused turule lähemale ning sidudes 
selle tegevussuuna konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi raames 
pakutavate vahenditega. 

Muudatusettepanek 25
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” punkti 2 sissejuhatav osa

Võimalikud ühised tehnoloogiaalgatused 
määratakse kindlaks mitmete 

Võimalikud ühised tehnoloogiaalgatused 
määratakse kindlaks avatud 
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kriteeriumide, sealhulgas järgmiste alusel: hindamisprotsessis mitmete läbipaistvate 
kriteeriumide, sealhulgas järgmiste alusel: 

Justification

The open evaluation process should ensure that TPs, when achieved adequate level of 
maturity, should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of 
their fields.

Muudatusettepanek 26
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” punkti 2 esimene taane

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisaväärtus,

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisaväärtus, mida mõõdetakse muuhulgas 
ka kuluefektiivsusega,

Justification

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.

Muudatusettepanek 27
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” punkti 2 esimene taane a 

(uus)

– Euroopa mõõtme tugevus, mis sisaldab 
ka VKEde osaluse astet,

Justification

JTIs should really have a European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions) is required as well as involvement of SMEs or 
their associations.

Muudatusettepanek 28
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” punkti 2 seitsmes taane a 

(uus)
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– eraettevõtetest riigiasutusse ja vastupidi 
liikuvate teadlaste arv, samuti 
koolitusprogrammi kvaliteet,

Justification

JTIs should contribute to the mobility of researchers from private to public sector and vice 
versa.

Muudatusettepanek 29
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” punkt 3

Erilist tähelepanu pööratakse üldisele 
vastavusele ja koordineerimiselesamasse
valdkonda kuuluvate ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ning riiklike 
programmide ja projektide vahel.

Arvestades ühiste tehnoloogiaalgatuste 
laia ulatust ja erilist keerukust, tehakse 
olulisi jõupingutusi nende läbipaistva 
toimimise tagamiseks kooskõlas 
tipptaseme, kuluefektiivsuse ja 
konkurentsi põhimõtetega. Erilist 
tähelepanu pööratakse üldisele sidususele
ja koordineerimisele sama valdkonna
ühiste tehnoloogiaalgatuste ning riiklike 
programmide ja projektide vahel.

Justification

JTIs should really be of European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions).

Muudatusettepanek 30
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, 

koordineerimine” punkti 2 teine taane

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

– pakkudes piiratud arvul juhtudel 
täiendavat ELi rahalist toetust osalejatele, 
kes loovad ressursside kogumi ühiste 
projektikonkursside jaoks vastavate riiklike 
ja piirkondlike programmide vahel („ERA-
NET PLUS”).

Justification

Additional EU financial support to ERA-NET PLUS should not become a form of a subsidy to 
national research. Support should be given in limited number of cases to those ERA-NET 
PLUS initiatives with truly European dimension and integration with other FP7 activities.
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Muudatusettepanek 31
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, 

koordineerimine” punkti 2 teine taane a (uus)

– rakendades piiratud arvul juhtudel 
edukat ERA-STARi Euroopa piirkondade 
ja keskmise suurusega liikmesriikide 
koostöö kava selliste pikaajaliste 
programmide nagu üleilmse keskkonna-
ja turvaseire (GMES) elluviimise 
juhtimises.

Justification

ERA-STAR is an ERA-NET project in which European Regions and small-medium sized 
member states participate, co-operating with each others in ways that are considered 
promising. This scheme is particularly suitable for the governance of a programme such as 
GMES, where the needs of European regions should be taken into due account.

Muudatusettepanek 32
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, 

koordineerimine” punkti 3 sissejuhatav osa

Ühenduse osalus siseriiklikes
uurimisprogrammides, mida rakendatakse 
ühiselt asutamislepingu artikli 169 alusel, 
on eriti oluline Euroopa koostöö jaoks 
„muutuva geomeetria” ulatuslikul skaalal 
liikmesriikide vahel, kellel on ühised 
vajadused ja/või huvid. Sellised artikli 169 
kohased algatused käivitatakse
valdkondades, mis määratakse kindlaks 
liikmesriikide tihedas koostöös, kaasa 
arvatud võimalikus koostöös 
valitsustevaheliste programmidega, 
mitmete kriteeriumide alusel:

Ühenduse osalus riigisisestes
uurimisprogrammides, mida rakendatakse 
ühiselt asutamislepingu artikli 169 alusel, 
on eriti oluline Euroopa koostöö jaoks 
„muutuva geomeetria” ulatuslikul skaalal 
liikmesriikide vahel, kellel on ühised 
vajadused ja/või huvid. Hästi määratletud 
juhtudel käivitatakse sellised artikli 169 
kohased algatused valdkondades, mis 
määratakse kindlaks liikmesriikide tihedas 
koostöös, kaasa arvatud võimalikus 
koostöös valitsustevaheliste 
programmidega, mitmete kriteeriumide 
alusel:

Justification

A “variable geometry” initiatives carried out by a few Member States are to a certain extent 
contradictory to achieving the European dimension. The support will be granted only in well 
identified and justified cases which will bring economic benefits to all Member States.
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Muudatusettepanek 33
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” punkt 2 a (uus)

Koostatakse raamprogrammi raames 
toimuva rahvusvahelise koostöö 
üldstrateegia, milles määratakse kindlaks
eesmärgid, Euroopa huvid ja konkreetsed 
koostöövaldkonnad konkreetsete riikide 
rühmade koostööks. Strateegias 
näidatakse ära valdkonnad, mille puhul 
peaks kolmandate riikide osalus olema 
piiratud, nt uurimistegevuses 
julgeolekuvaldkonnas.

Justification

Strategy will ensure coherent approach to the broad area of International Cooperation and 
will improve effectiveness. In the case of security, limited access to the information issues is 
necessary.

Muudatusettepanek 34
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 1 „Tervishoid” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 2

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, vaimu-
ja neuroloogilised haigused, eelkõige 
sellised vanusega seotud haigused nagu 
Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi) seotud 
kliinilised uuringud põhinevad 
rahvusvahelistel mitmes keskuses tehtud 
uuringutel, et leida lühikese aja jooksul 
nõutav arv patsiente. Epidemioloogiline 
uurimistöö peab märkimisväärsete 
tulemuste saavutamiseks hõlmama suurt 
hulka erinevaid elanikkondi ja 
rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks on 
samuti vaja mitme riigi osalust, et 
suurendada iga uuringu puhul patsientide 
arvu. Euroopa tasandil tehtud
tervishoiupoliitikaga seotud uuringute 
alusel saab võrrelda mudeleid, süsteeme, 
andmeid ning riiklikes andmebaasides ja 
biopankades hoitavaid patsientide 

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna, reumaatilised, 
hingamisteede, vaimu- ja neuroloogilised 
haigused, eelkõige sellised vanusega 
seotud haigused nagu Alzheimeri ja 
Parkinsoni tõbi) seotud kliinilised uuringud 
põhinevad rahvusvahelistel mitmes 
keskuses tehtud uuringutel, et leida 
lühikese aja jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö peab 
märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks 
hõlmama suurt hulka erinevaid valimeid ja 
rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks on 
samuti vaja mitme riigi osalust, et 
suurendada iga uuringu puhul patsientide 
arvu. Euroopa tasandil tehtava
tervishoiupoliitikaga seotud uuringute 
alusel saab võrrelda mudeleid, süsteeme, 
andmeid ning riiklikes andmebaasides ja 
biopankades hoitavaid patsientide 
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materjale. materjale.

Justification

The causes of rheumatic diseases are rooted in genetic disformations. The consequences are a 
big burden on our social and health systems.

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure).

Muudatusettepanek 35
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 1 „Tervishoid” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 3

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Teadusuuringutega seotud VKEd on 
tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori 
teadusuuringutealased jõupingutused EL
tasandil hõlbustavad nende arengut. EL
teadustegevus aitab kaasa uute normide ja 
standardite väljatöötamisele, et luua uute 
meditsiinitehnoloogiate (nt taastav 
meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik.

ELis läbi viidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Selleks edendatakse Euroopa lastel 
kasutatavate ravimite uurimisprogrammi 
MICE. Teadusuuringutega seotud VKEd 
on tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori 
teadusuuringutealased jõupingutused ELi
tasandil hõlbustavad nende arengut. ELi
teadustegevus aitab samuti kaasa uute 
normide ja standardite väljatöötamisele, et 
luua uute meditsiinitehnoloogiate (nt 
taastav meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik.

Justification

Regulation on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 
1768/92, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004. 
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Muudatusettepanek 36
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 1 „Tervishoid” alljaotise „Tegevus” 

loetelu esimese taande neljas alataane

– Uudsed raviviisid ja sekkumine.
Täiustatud raviviiside ja tehnoloogia 
edasise arengu tagamine koos võimaliku 
kasutuselevõtuga paljude haiguste ja 
tervisehäirete puhul.

– Uudsed raviviisid ja sekkumine.
Täiustatud raviviiside ja tehnoloogia 
edasise arengu tagamine koos võimaliku 
kasutuselevõtuga paljude haiguste ja 
tervisehäirete, sh lastehaiguste ja laste 
tervisehädade puhul.

Muudatusettepanek 37
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 1 „Tervishoid” alljaotise „Tegevus” 

loetelu teise taande neljas alataane

– Translatiivsed teadusuuringud järgmiste 
raskemate haiguste korral: vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused;
ja muud kroonilised haigused (nt 
osteoartriit). Arendamaks patsientidele 
suunatud strateegiaid alates ennetamisest 
kuni diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud.

– Translatiivsed teadusuuringud järgmiste 
raskemate haigustega seoses: vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna, reumaatilised ja 
hingamisteede haigused, 
diabeet/ülekaalulisus, haruldased haigused 
ja muud kroonilised haigused (nt 
osteoartriit). Arendamaks patsientidele 
suunatud strateegiaid alates ennetamisest 
kuni diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud.

Justification

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure).

Muudatusettepanek 38
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 1 „Tervishoid” alljaotise „Tegevus” 

loetelu kolmanda taande kolmas alataane

– Tõhus haiguste ennetamine ja parem 
ravimite kasutamine. Rahva tervise alaste 
tõhusate sekkumismeetmete arendamine, et 
käsitleda tervishoiuga seotud 
ulatuslikumaid tegureid (stress, toitumine 
ja keskkonnategurid). Eduka 
sekkumistegevuse kindlakstegemiseks 
erinevates tervishoiuolukordades, et 

– Tõhus haiguste ennetamine ja parem 
ravimite kasutamine. Immunoloogilised, 
toksikoloogilised ja epidemioloogilised 
uuringud laialdase ennetava tervishoiu 
edendamiseks. Uurimistegevus 
järeleproovitud ravimite kasutamise kohta 
laste ravis. Selliste rahva tervise alaste 
tõhusate sekkumismeetmete arendamine, 
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parandada retseptiravimite määramist ja 
nende kasutamist patsientide poolt (sh 
ravimiohutuse järelevalve).

mis tegelevad tervishoiuga seotud 
ulatuslikumate teguritega (stress, toitumine 
ja keskkonnategurid). Eduka 
sekkumistegevuse kindlakstegemiseks 
erinevates tervishoiuolukordades, et 
parandada retseptiravimite määramist ja 
nende kasutamist patsientide poolt (sh 
ravimiohutuse küsimused).

Justification

Preventive and precautionary healthcare is not only less expensive but also more effective 
and more important for the well being of people.

The need for financial support for research into the appropriate use in children of established 
medicines has been highlighted by the Parliament as part of the proposed Regulation on 
Paediatric Medicines.

Muudatusettepanek 39
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 2 „Toiduained, põllumajandus ja 

biotehnoloogia” alljaotise „Tegevus” esimene taane

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine 
ja majandamine: teadusuuringud, 
sealhulgas sellised tehnoloogiad nagu 
näiteks genoomika, proteoomika, 
metaboloomika ning süsteemibioloogia ja 
lähedased tehnoloogiad mikroorganismide, 
taimede ja loomade jaoks, kaasa arvatud 
nende bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamine; täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja 
multifunktsionaalne põllumajandus ja 
metsandus; maaelu areng; loomade heaolu, 
aretamine ja tootmine; taimetervis; 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
kalandus ja akvakultuur; loomade 
nakkushaigused, sh zoonoosid; loomsete 
jäätmete ohutu kõrvaldamine; vee-
elusressursside kaitse, majandamine ja 
kasutamine, poliitikakujundajate ning 
muude põllumajanduses ja maaelu 
arendamises osalejate (maastik, 

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine 
ja majandamine: teadusuuringud, 
sealhulgas sellised tehnoloogiad nagu 
näiteks genoomika, proteoomika, 
metaboloomika ning süsteemibioloogia ja
lähedased tehnoloogiad mikroorganismide, 
taimede ja loomade jaoks, kaasa arvatud 
nende bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmine ja säästlik kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja 
multifunktsionaalne põllumajandus ja 
metsandus; maaelu lõimitud areng, kaasa 
arvatud tsiviilühiskonna osalemine 
planeerimis- ja otsustusprotsessis; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
alternatiivsed katsestrateegiad ja loomi 
mittekaasavad meetodid; taimetervis; 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
kalandus ja akvakultuur; loomade 
nakkushaigused, sh zoonoosid; loomsete 
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maakorraldus jne) jaoks vajalike vahendite 
väljatöötamine.

jäätmete ohutu kõrvaldamine; vee-
elusressursside kaitse, majandamine ja 
kasutamine, poliitikakujundajate ning 
muude põllumajanduses ja maaelu 
arendamises osalejate (maastik, 
maakorraldus jne) jaoks vajalike vahendite 
väljatöötamine.

Justification

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.

In accordance with the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of 
Animals, Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth 
Community Environment Action Programme, and the objective of the proposed EU chemicals 
Regulation to promote non-animal testing, the development and validation of alternative 
testing strategies and in particular non-animal test methods should be included among the 
activities in relation to environment and health.

Muudatusettepanek 40
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 2 „Toiduained, põllumajandus ja 

biotehnoloogia” alljaotise „Tegevus” teine taane

„Toidulaualt tallu” põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja 
tervisehäired, kaasa arvatud ülekaalulisus; 
innovatiivsed toidu- ja 
söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja 
sööda parem kvaliteet ja ohutus, nii 
keemiline kui ka mikrobioloogiline; 
toiduahela terviklikkus (ja kontroll); 
keskkonnamõjud inimeste/loomade 
toiduahelale ning inimeste/loomade 
toiduahela keskkonnaalane mõju; kogu 
toiduahela mõiste (sh mereannid); 
jälgitavus.

„Toidulaualt tallu” põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toidusedeliga seotud haigused ja 
tervisehäired, kaasa arvatud ülekaalulisus
ja allergiad; teatavate toiduainete ja 
toidusedelite kasulikkus tervisele; 
innovaatilised toidu- ja 
söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja 
sööda parem kvaliteet ja ohutus, nii 
keemiline kui ka bioloogiline; toiduahela 
terviklikkus ja jätkusuutlikkus (ja 
kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.
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Muudatusettepanek 41
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Põhimõte” punkt 1

Info- ja sidetehnoloogia on Euroopa 
tuleviku seisukohast otsustava tähtsusega 
ja toetab Lissaboni strateegia elluviimist. 
Pool meie majanduse tootlikkuse 
suurenemist tuleneb info- ja 
sidetehnoloogia mõjust toodetele, 
teenustele ja äritegevusele. Info- ja 
sidetehnoloogia on peamine tegur 
innovatsiooni ja loovuse edendamisel ning 
väärtusahelate muutmisel tööstus- ja 
teenindussektorites. Info- ja 
sidetehnoloogia on oluline, et rahuldada 
suurenenud nõudlust arstiabi ja 
sotsiaalhoolduse järele ning ajakohastada 
teenuseid sellistes üldist huvi pakkuvates 
valdkondades nagu haridus, õppimine, 
turvalisus, energeetika, transport ja 
keskkond. Info- ja sidetehnoloogia 
kiirendab muude teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondade arengut, kuna see 
muutub vastavalt sellele, kuidas teadlased 
teevad teadus- ja koostööd ja viivad läbi 
uuendusi.

Info- ja sidetehnoloogia on Euroopa 
tuleviku seisukohast otsustava tähtsusega 
ja toetab Lissaboni strateegia elluviimist. 
Pool meie majanduse tootlikkuse 
suurenemist tuleneb info- ja 
sidetehnoloogia mõjust toodetele, 
teenustele ja äritegevusele. Info- ja 
sidetehnoloogia on peamine tegur 
innovatsiooni ja loovuse edendamisel ning 
väärtusahelate muutmisel tööstus- ja 
teenindussektorites. Info- ja 
sidetehnoloogia peaks edendama 
juhtimise ja poliitika väljatöötamise 
ligipääsetavust ja läbipaistvust. Info- ja 
sidetehnoloogia on oluline, et rahuldada 
suurenenud nõudlust arstiabi ja 
sotsiaalhoolduse järele ning ajakohastada 
teenuseid sellistes üldist huvi pakkuvates 
valdkondades nagu haridus, õppimine, 
turvalisus, energeetika, transport ja 
keskkond. Info- ja sidetehnoloogia 
kiirendab muude teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondade arengut, kuna see 
muudab teadlaste uurimis- ja 
uuendustegevuse ning koostöö meetodeid.

Muudatusettepanek 42
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Põhimõte” punkt 2 a (uus)

„Avatud lähtekoodi” arengumudelil 
põhinev uurimistegevus info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas näitab oma 
kasulikkust uuenduste ja tiheneva koostöö 
allikana. Kasulik on uurida, kas selline 
koostöö- ja uuendusmudel oleks kasulik 
ka raamprogrammi teiste tegevuste jaoks.

Justification

As applied to software, the open source development model is based on community 
collaboration with widespread dissemination, access and ability to reuse the results with 
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minimal restrictions This development model encourages examination, peer review, reuse, 
customisation and improvement of the software developed and released in an open source 
community. Open source development is a major vector for innovation in the ICT sector, 
contributing both to technological advancement and increased competition. European 
enterprises both large and small, universities and individual developers are among the 
world’s primary contributors to open source software development.

Muudatusettepanek 43
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Põhimõte” punkt 4

Info- ja sidetehnoloogia alane 
teadustegevus on tihedalt seotud info- ja 
sidetehnoloogia kasutamise poliitiliste 
meetmetega ning ühtse ja tervikliku 
strateegia raames võetavate reguleerivate 
meetmetega. Prioriteedid pandi paika 
pärast ulatuslikku konsulteerimist, mis 
hõlmas ka Euroopa mitme 
tehnoloogiaplatvormi ja tööstusalgatuste 
panust sellistes valdkondades nagu 
nanoelektroonika, manussüsteemid, 
mobiilside, elektrooniline meedia, 
robootika ja tarkvara, teenused ja 
võrgustikud. 

Info- ja sidetehnoloogia alane 
teadustegevus on tihedalt seotud info- ja 
sidetehnoloogia kasutamise poliitiliste 
meetmetega ning ühtse ja tervikliku 
strateegia raames võetavate reguleerivate 
meetmetega. Prioriteedid pandi paika 
pärast ulatuslikku konsulteerimist, mis 
hõlmas ka Euroopa mitme 
tehnoloogiaplatvormi ja tööstusalgatuste 
panust sellistes valdkondades nagu 
nanoelektroonika, manussüsteemid, 
mobiilside, elektrooniline meedia, 
fotoonika, robootika ja tarkvara, teenused 
ja võrgustikud. 

Justification

The European Technology Platform on Photonics should not be disregarded.

Muudatusettepanek 44
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Tegevus” kolmanda taande esimese alataande viies alltaane

– valitsuste jaoks; tõhusus, avatus ja 
vastutustundlikkus, maailmatasemel 
riigihalduse jaoks ning sidemed kodanike 
ja äriühingutega, toetades demokraatiat.

– valitsuste ja linnade jaoks; tõhusus, 
avatus ja vastutustundlikkus, 
maailmatasemel riigihalduse jaoks ning 
sidemed kodanike ja äriühingutega, 
toetades demokraatiat.

Justification

Research and demonstration projects are needed to determine what policies and strategies 
are most practical and effective for cities to play their role in stimulating ICT use and to 
facilitate stronger local contribution to the modernisation of the services provided for 
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European citizens and businesses and in public interest domains such as education, learning, 
security.

Muudatusettepanek 45
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Tegevus” kolmanda taande esimese alataande viies alltaane a (uus)

– julgeolekuks, järgides teemas 
„Julgeolek ja turvalisus” näidatud 
suuniseid.

Justification

The list would not look complete without reference to Security, although this theme is covered 
in another section of the Framework Programme.

Muudatusettepanek 46
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 3 „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise 

„Tegevus” kolmanda taande neljas alataane

– Info- ja sidetehnoloogia usalduse 
edendamiseks: kasutaja tuvastamine; 
autentimine ja volitamine; privaatsust 
soodustavad tehnoloogiad; õiguste ja 
varade haldamine; kaitse küberohtude eest.

– Info- ja sidetehnoloogia usalduse 
edendamiseks: kasutaja tuvastamine; 
autentimine ja volitamine; privaatsust 
soodustavad tehnoloogiad; õiguste ja 
varade haldamine; kaitse küberohtude eest; 
julgeoleku/privaatsuse seisukohalt oluliste 
küsimuste järelevalve.

Justification

Privacy risks to be overlooked unless a specific committee is created in order to secure it 
along the way; the JRC is the EU body that looks entitled to take the initiative of a committee 
as it covered the Security/Privacy issue extensively over the past years.

Muudatusettepanek 47
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 4 „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, 

materjalid ja uued tootmistehnoloogiad” alljaotise „Põhimõte” punkt 3

Euroopa tehnoloogiaplatvormid aitavad 
paika panna ühised teadustöö prioriteedid 
ja eesmärgid sellistes valdkondades nagu 
nanoelektroonika, tootmine, terase-, 
keemia- ja transporditööstus, ehitus, 
tööstusohutus, tekstiili-, tselluloosi- ja 

Euroopa tehnoloogiaplatvormid aitavad 
paika panna ühised teadustöö prioriteedid 
ja eesmärgid sellistes valdkondades nagu 
nanoelektroonika, nanomeditsiin, 
fotoonika, tootmine, terase-, keemia- ja 
transporditööstus, ehitus, tööstusohutus, 
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paberitööstus. Lisaks tööstuse seisukohalt 
olulistele prioriteetidele ja nende 
integreerimisele sektorialastesse 
rakendustesse käsitletakse ka asjakohaseid 
poliitika, regulatsiooni ja standardimise 
ning mõjuga seotud küsimusi, reageerides 
sealhulgas paindlikult uutele poliitikast 
tulenevatele vajadustele.

tekstiili-, tselluloosi- ja paberitööstus. 
Lisaks tööstuse seisukohalt olulistele 
prioriteetidele ja nende lõimimisele
sektorialastesse rakendustesse käsitletakse 
ka asjakohaseid poliitika, regulatsiooni ja 
standardimise ning mõjuga seotud 
küsimusi, reageerides sealhulgas 
paindlikult uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele.

Justification

The European Technology Platforms on Photonics and NanoMedicine should not be 
disregarded.

Muudatusettepanek 48
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 5 „Energeetika” alljaotis „Eesmärk”

Praeguse fossiilkütusel põhineva 
energiasüsteemi ümberkujundamine 
säästvamaks süsteemiks, mis põhineb 
erinevatel energiaallikatel ja -kandjatel 
koos tõhusama energiakasutusega, et 
lahendada varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakilisi 
ülesandeid, suurendades samas Euroopa 
energiatööstuse konkurentsivõimet.

Praeguse fossiilkütusel põhineva 
energiasüsteemi ümberkujundamine 
energiatõhusamaks ja vähem CO2
emiteerivaks majanduseks. Selline säästev 
energiamajandus põhineb erinevatel 
energiaallikatel ja -kandjatel, mille puhul 
pööratakse erilist tähelepanu taastuvatele 
energiaallikatele ning tõhusamale 
energiakasutusele ja energia säästmisele, 
et lahendada varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakilisi 
ülesandeid, suurendades samas Euroopa 
säästliku energiatööstuse 
konkurentsivõimet.

Justification

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission.

Muudatusettepanek 49
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 5 „Energeetika” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 3

Energiasüsteemi radikaalne 
ümberkujundamine nõuab uusi 

Energiasüsteemi radikaalne 
ümberkujundamine säästlikuks ja arukaks 
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tehnoloogiaid, mis kätkevad endas 
eraettevõtete jaoks suuri riske ja 
kaheldavaid tulemusi, et teha kõik 
vajalikud investeeringud teadus-, arendus-
ja tutvustustegevuseks ning kasutamiseks. 
Seepärast peaks avaliku sektori toetus 
olema äärmiselt oluline erainvesteeringute 
mobiliseerimisel ning Euroopa 
jõupingutused ja vahendid tuleks tõhusalt 
ühendada, et konkureerida 
majandusriikidega, kes investeerivad 
oluliselt ja järjepidevalt sarnastesse 
tehnoloogiatesse. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormidel on selles määrav 
osa vajalike teadustegevuse alaste 
jõupingutuste koondamiseks. Eesmärgi 
saavutamiseks vajalik tegevus on esitatud 
allpool. Lisatud on energiapoliitiliste 
otsuste tegemisega seotud teadmisi käsitlev 
erimeede, millega samuti toetatakse uusi 
poliitikast tulenevaid vajadusi, mis 
kerkivad esile näiteks seoses Euroopa 
energiapoliitika rolliga kliimamuutusi 
käsitlevate rahvusvaheliste meetmete 
kavandamises ning energiavarustuse ja 
hinna ebastabiilsuse ja häiretega.

energiasüsteemiks nõuab uusi 
tehnoloogiaid, mis kätkevad endas 
eraettevõtete jaoks suuri riske ja 
kaheldavaid tulemusi, et teha kõik 
vajalikud investeeringud teadus-, arendus-
ja tutvustustegevuseks ning kasutamiseks. 
Seepärast peaks avaliku sektori toetus 
olema äärmiselt oluline erainvesteeringute 
mobiliseerimisel ning Euroopa 
jõupingutused ja vahendid tuleks tõhusalt 
ühendada, et konkureerida riikidega, kes 
investeerivad oluliselt ja järjepidevalt
sarnastesse tehnoloogiatesse. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormidel on selles määrav 
osa vajalike teadustegevuse alaste 
jõupingutuste koondamiseks. Eesmärgi 
saavutamiseks vajalik tegevus on esitatud 
allpool. Lisatud on energiapoliitiliste 
otsuste tegemisega seotud teadmisi käsitlev 
erimeede, millega samuti toetatakse uusi 
poliitikast tulenevaid vajadusi, mis 
kerkivad esile näiteks seoses Euroopa 
energiapoliitika rolliga kliimamuutusi 
käsitlevate rahvusvaheliste meetmete 
kavandamises ning energiavarustuse ja 
hinna ebastabiilsuse ja häiretega.

Justification

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission. This is normally referred as an intelligent energy system.

Muudatusettepanek 50
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 5 „Energeetika” alljaotise „Tegevus” 

seitsmenda taande punkt 1

Suurendamaks Euroopa elektri- ja 
gaasisüsteemide ja -võrkude tõhusust, 
ohutust ja usaldusväärsust, nt muutes 
praegused elektrivõrgud interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks, 
ning kõrvaldamaks takistused ulatusliku 
kasutuse ning detsentraliseeritud ja 
taastuvate energiaallikate tõhusa 
integreerimise eest. 

Suurendamaks Euroopa elektri- ja 
gaasisüsteemide ja -võrkude tõhusust, 
ohutust ja usaldusväärsust, nt muutes 
praegused elektrivõrgud interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks, 
ning energia salvestamise võimaluste 
arendamise teel kõrvaldamaks takistused 
ulatusliku kasutuse ning detsentraliseeritud 
ja taastuvate energiaallikate tõhusa 
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lõimimise eest.

Justification

The development of storage options for electricity is important, particularly for electricity 
generated from wind power. Hydrogen and fuels cells are, among others, a storage options.

Muudatusettepanek 51
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 6 „Keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused)” alljaotise „Põhimõte” punkt 2

EL tasandi teadustegevust on vaja ka 
selleks, et täita rahvusvahelisi kohustusi 
seoses Kyoto protokolliga ja bioloogilise 
mitmekesisuse ÜRO konventsiooniga, 
saavutada 2002. aasta ülemaailmse 
jätkusuutliku arengu tippkohtumise, kaasa 
arvatud EL veemajandusalase algatuse, 
eesmärke ning aidata kaasa 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma ja 
maapinna kaugseire algatusele. Lisaks 
sellele on vaja ulatuslikke teadusuuringuid, 
mis tulenevad olemasolevatest ja 
esilekerkivatest ELi tasandi 
poliitikavaldkondadest, kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi ja 
seonduvate temaatiliste strateegiate 
rakendamisest, keskkonnatehnoloogiatest, 
keskkonda ja tervishoidu käsitlevatest 
tegevuskavadest ning sellistest 
direktiividest nagu näiteks veepoliitika 
raamdirektiiv. 

ELi tasandi teadustegevust on vaja ka 
selleks, et täita rahvusvahelisi kohustusi 
seoses ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni, Kyoto protokolli ja 
bioloogilise mitmekesisuse ÜRO 
konventsiooniga, saavutada 2002. aasta 
ülemaailmse jätkusuutliku arengu 
tippkohtumise, kaasa arvatud ELi
veemajandusalase algatuse, eesmärke ning 
aidata kaasa valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma ja maapinna 
kaugseire algatusele. Lisaks sellele on vaja 
ulatuslikke teadusuuringuid, mis tulenevad 
olemasolevatest ja esilekerkivatest ELi 
tasandi poliitikavaldkondadest, kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi ja 
seonduvate temaatiliste strateegiate 
rakendamisest, keskkonnatehnoloogiaid, 
keskkonda ja tervishoidu käsitlevatest 
tegevuskavadest, ühenduse 
elavhõbedastrateegiast ning sellistest 
direktiividest nagu näiteks veepoliitika 
raamdirektiiv. 

Justification

The UN Framework Convention on Climate Change dealing with the post-Kyoto measures 
cannot be disregarded.

Community Strategy on Mercury is also relevant for the Environmental Action Plan.

Muudatusettepanek 52
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 6 „Keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused)” alljaotise „Põhimõte” punkt 3
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EL peab tugevdama oma positsiooni 
keskkonnatehnoloogia maailmaturul. 
Sellised tehnoloogiad aitavad kaasa 
jätkusuutlikule kasvule, pakkudes eri 
tasandi keskkonnaprobleemidele 
ökoloogiliselt tõhusamaid lahendusi ja 
kaitstes meie kultuuripärandit. 
Keskkonnanõuded soodustavad 
innovatsiooni ja pakuvad ettevõtlusalaseid 
võimalusi. Euroopa tehnoloogiaplatvormid 
veevarustuse ja kanalisatsiooni ning 
säästva keemia valdkonnas kinnitavad 
vajadust EL tasandi meetmete järele ja 
nende teadustegevuse programme on 
arvesse võetud ka allpool käsitletud 
tegevuste puhul. Muud platvormid (nt 
ehitus ja metsandus) tegelevad samuti 
osaliselt keskkonnatehnoloogiat käsitlevate 
küsimustega ning ka seda on arvesse 
võetud.

EL peab tugevdama oma positsiooni 
keskkonnatehnoloogia maailmaturul. 
Sellised tehnoloogiad aitavad kaasa 
säästlikule tarbimisele, tootmisele ja 
majanduskasvule, pakkudes eri tasandi 
keskkonnaprobleemidele ökoloogiliselt 
tõhusamaid lahendusi ja kaitstes meie 
kultuuripärandit. Keskkonnanõuded 
soodustavad innovatsiooni ja pakuvad 
ettevõtlusalaseid võimalusi. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ning säästva keemia 
valdkonnas kinnitavad vajadust ELi tasandi 
meetmete järele ja nende teadustegevuse 
programme on arvesse võetud ka allpool 
käsitletud tegevuste puhul. Muud 
platvormid (nt ehitus ja metsandus) 
tegelevad samuti osaliselt 
keskkonnatehnoloogiat käsitlevate 
küsimustega ning ka seda on arvesse 
võetud.

Muudatusettepanek 53
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 6 „Keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” esimese taande esimene alataane

– Surve keskkonnale ja kliimale: maakera 
kliima- ja loodussüsteemi toimimine; 
kohandamis- ja leevendusmeetmed; õhu-, 
pinnase- ja veereostus; muutused 
atmosfääri koostises ja veeringes; kliima, 
maapinna ja ookeani vastastikune mõju; 
ning bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide mõju.

– Surve keskkonnale ja kliimale: maakera 
kliima- ja loodussüsteemi toimimine; 
kohandamis- ja leevendusmeetmed; õhu-, 
pinnase- ja veereostus ning reostuse 
vältimine; muutused atmosfääri koostises 
ja veeringes; kliima, maapinna ja ookeani 
vastastikune mõju; ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide mõju, 
kaasa arvatud merepinna tõusmise mõju 
väärtuslikele rannikualadele ja 
-linnadele.

Justification

The amendment would enable the Framework Programme to encompass proposals to tackle 
the fossil-energy based pollution problems both at source and, any which escapes into the 
environment be it through man-made or natural causes.

The sea level rise (SLR) is undoubtedly a visible effect of global changes and adaptation and 
mitigation measures are already being adopted to preserve cities and coastal areas. The 
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combined impacts of both SLR and mitigation measures should be properly considered in all 
its aspects 

Muudatusettepanek 54
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 6 „Keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” teise taande esimene alataane

– Looduslike ja inimese loodud ressursside 
kaitse ja säästev majandamine: 
ökosüsteemid; veeressursside 
majandamine; jäätmehooldus ja 
jäätmetekke vältimine; bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ja majandamine, 
mullakaitse, merepõhja ja rannikualade 
kaitse, kõrbestumise ja maa kahjustamise 
vastased lähenemisviisid; metsa 
majandamine; linnakeskkonna säästev 
juhtimine ja planeerimine, andmehaldus ja 
teabeteenused; looduslike protsessidega 
seotud hindamine ja prognoosimine.

– Looduslike ja inimese loodud ressursside 
kaitse ja säästev majandamine:
ökosüsteemid; veeressursside 
majandamine; jäätmekäitlus ja jäätmetekke 
vältimine; bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ja majandamine, mullakaitse, 
merepõhja, laguunide ja rannikualade 
kaitse, kõrbestumise ja maa kahjustamise 
vastased lähenemisviisid, maastikukaitse; 
metsa majandamine; linnakeskkonna, 
ajaloolise tähtsusega ressursside, 
kultuuripärandi ja turismi säästev 
juhtimine ja planeerimine, andmehaldus ja 
teabeteenused; looduslike protsessidega 
seotud hindamine ja prognoosimine. 

Justification

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threatened by sea level rise (SLR) and other global 
changes effects. Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human 
activities and therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their 
sustainable management.

Research on the preservation of landscape and sustainable management of historic resources, 
cultural heritage and tourism should be continued in the FP7.

Muudatusettepanek 55
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 6 „Keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” teise taande teine alataane

– Merekeskkonna areng: inimtegevuse 
mõju merekeskkonnale ja selle 
ressurssidele; piirkondlike merevete ja 
rannikualade reostus ja eutrofeerumine; 
süvamere ökosüsteemid; merekeskkonna 
bioloogilise mitmekesisuse 

– Merekeskkonna areng: inimtegevuse 
mõju merekeskkonnale ja selle 
ressurssidele; piirkondlike merevete, 
laguunide ja rannikualade reostus ja 
eutrofeerumine; süvamere ökosüsteemid; 
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse 
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arengusuundumuste, ökosüsteemis 
toimuvate protsesside ja ookeani 
tsirkuleerimise hindamine; merepõhja 
geoloogia.

arengusuundumuste, ökosüsteemis 
toimuvate protsesside ja ookeani 
tsirkuleerimise hindamine; merepõhja 
geoloogia.

Justification

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threaten by SLR and other global changes effects.
Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human activities and 
therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their sustainable 
management.

Muudatusettepanek 56
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 7 „Transport (sealhulgas lennundus)” 

alljaotise „Põhimõte” punkt 3

Euroopa tehnoloogiaplatformide
uurimisprogrammides toetatakse vajadust 
võtta omaks uus transpordisüsteemidel 
põhinev lähenemine, milles võetakse 
arvesse sõidukite, transpordivõrkude ja 
liiklusteenuste kasutamise vastasmõju, ja 
mida saab arendada ainult Euroopa 
tasandil. Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse kulud kõigis neis 
valdkondades kasvavad märkimisväärselt 
ning koostoimimine EL tasandil on oluline, 
et võimaldada erinevate TTA pakkujate 
kriitilisel massil vastata uurimistöö 
laiahaardelisusest ning valdkondade 
paljususest tulenevatele väljakutsetele 
majanduslikult kõige tõhusamal viisil ning 
ületada poliitilisi, tehnoloogilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, mis 
kaasnevad selliste küsimustega nagu 
tuleviku „puhas ja ohutu sõiduk”, 
transpordiliikide koostalitlusvõime ja 
ühitamine iseäranis raudteetranspordi 
puhul, taskukohasus, ohutus, veomaht, 
turvalisus ja keskkonnamõjud laienenud 
Euroopa Liidus. Euroopa poliitikate 
elluviimisel on väga olulisel kohal ka 
tehnoloogiate arendamine Galileo süsteemi 
ning selle rakenduste toetuseks.

Euroopa tehnoloogiaplatvormide
uurimisprogrammides toetatakse vajadust 
võtta omaks uus transpordisüsteemidel 
põhinev lähenemine, milles võetakse 
arvesse sõidukite, transpordivõrkude ja 
liiklusteenuste kasutamise vastasmõju, ja 
mida saab arendada ainult Euroopa 
tasandil. Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse kulud kõigis neis 
valdkondades kasvavad märkimisväärselt 
ning koostoimimine ELi tasandil on 
oluline, et võimaldada erinevate TTA 
pakkujate kriitilisel massil vastata 
uurimistöö laiahaardelisusest ning 
valdkondade paljususest tulenevatele 
väljakutsetele majanduslikult kõige 
tõhusamal viisil ning ületada poliitilisi, 
tehnoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
probleeme, mis kaasnevad selliste 
küsimustega nagu tuleviku „puhas ja ohutu 
sõiduk”, transpordiliikide 
koostalitlusvõime ja ühitamine iseäranis 
raudteetranspordi puhul, taskukohasus, 
ohutus, veomaht, turvalisus ja 
keskkonnamõjud laienenud Euroopa 
Liidus. Erilise tähtsusega on siin tugev 
tehnoloogiline alus ELi 
konkurentsivõimelise kütuseelemendi- ja 
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vesinikutööstuse jaoks transpordi 
valdkonnas. Euroopa poliitikate 
elluviimisel on väga olulisel kohal ka 
tehnoloogiate arendamine Galileo süsteemi 
ning selle rakenduste toetuseks.

Justification

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this 
priority theme.

Muudatusettepanek 57
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 7 „Transport (sealhulgas lennundus)” 

alljaotise „Tegevus” teise taande esimene alataane

– Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine: keskkonna- ja mürasaaste 
vähendamine; puhaste ja tõhusate 
mootorite arendamine, k.a 
hübriidtehnoloogia ning alternatiivsete 
kütuste kasutamine transpordis; strateegiate 
väljatöötamine kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite ja laevade jaoks.

– Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine: keskkonna- ja mürasaaste 
vähendamine; puhaste ja tõhusate 
mootorite arendamine, k.a 
hübriidtehnoloogia ning alternatiivsete 
kütuste, eelkõige vesinik- ja 
kütuseelementide kasutamine transpordis; 
strateegiate väljatöötamine kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite ja laevade jaoks.

Justification

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this 
priority theme.

Muudatusettepanek 58
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 7 „Transport (sealhulgas lennundus)” 

alljaotise „Tegevus” loetelu teise taande kolmas alataane

– Säästva linnaliikluse tagamine:
uuenduslikud liikluskorraldusskeemid, sh 
puhtad ja ohutud sõidukid ja saastevabad 
transpordivahendid, uued ühistranspordi 
liigid ja eratranspordi ratsionaliseerimine, 
sideinfrastruktuur, integreeritud
linnaplaneerimine ja transport.

– Säästva linnaliikluse tagamine:
uuenduslikud liikluskorraldusskeemid, sh 
puhtad ja ohutud sõidukid, saastevabad 
transpordivahendid, mis põhinevad ka 
vesinik- ja kütuseelementidel ning 
transpordivahendite ja infrastruktuuri 
täiustatud ja uudsed lahendused, mis 
võimaldavad ligipääsu puuetega 
inimestele, uued ühistranspordi liigid ja 
eratranspordi ratsionaliseerimine, 
sideinfrastruktuur, lõimitud
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linnaplaneerimine ja transport.

Justification

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessibility transport including the wider social implications 
and improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this priority 
theme.

Muudatusettepanek 59
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 7 „Transport (sealhulgas lennundus)” 

alljaotise „Tegevus” kolmas taane

• Tugi Euroopa globaalsele 
satelliitnavigatsioonisüsteemile (Galileo): 
täpsed navigatsiooni- ja 
ajamääramisteenused kasutamiseks 
paljudes sektorites; satelliitnavigatsiooni 
tõhus kasutamine ning toetus teise 
põlvkonna tehnoloogiate määratlemisel.

• Tugi Euroopa globaalsele 
satelliitnavigatsioonisüsteemile (Galileo):
täpsed navigatsiooni- ja 
ajamääramisteenused kasutamiseks 
paljudes sektorites; satelliitnavigatsiooni 
tõhus kasutamine ning toetus teise 
põlvkonna tehnoloogiate määratlemisel.
Galileo ja kõigi teiste olemasolevate 
transpordisüsteemide suurem lähenemine.

Justification

It is necessary to emphasize the need for Galileo to join the existing trend towards a 
“quadruple” concept including voice, data, video, mobile communications, thus enhancing 
the general principle of ubiquity, encompassing transportation and communication systems.

Muudatusettepanek 60
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 8 „Sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused” alljaotise „Põhimõte” punkt 3

Toetatavad tegevused on loetletud allpool 
ning eeldatakse, et need aitavad 
märkimisväärselt kaasa poliitika 
sõnastamisele, rakendamisele, mõjule ja 
hinnangutele paljudes valdkondades nagu 
majandus, sotsiaalala, haridus ja koolitus, 
ettevõtlus, rahvusvaheline kaubandus, 
tarbijakaitse, välissuhted, justiits- ja 

Toetatavad tegevused on loetletud allpool 
ning eeldatakse, et need aitavad 
märkimisväärselt kaasa poliitika 
sõnastamisele, rakendamisele, mõjule ja 
hinnangutele paljudes valdkondades nagu 
majandus, sotsiaalala, haridus ja koolitus, 
kultuuripärand, ettevõtlus, rahvusvaheline 
kaubandus, kliendisuhted, välissuhted, 
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siseküsimused ning ametlik statistika. 
Lisaks pakutakse võimalusi tegelda nii 
tekkivate sotsiaalmajanduslike 
probleemidega kui ka alustada 
teadusuuringuid, arvestades uute või 
ettenägematute strateegiate vajadusi.

justiits- ja siseküsimused ning ametlik 
statistika. Uurimistegevusse ja 
tehnoloogia arendamisse kaastakse ka 
mittetulunduslikud tsiviilühiskonna 
organisatsioonid. Lisaks pakutakse 
võimalusi tegelda nii tekkivate 
sotsiaalmajanduslike probleemidega kui ka 
alustada teadusuuringuid, arvestades uute 
või ettenägematute strateegiate vajadusi.

Justification

Research on the cultural heritage should be continued in the FP7.

Cultural heritage should go together with education and social issues. The inclusion of the 
CSO in research and technological development activities will improve public awareness on 
scientific and research issues and will promote achieving the goals under "Capacities" 
programme of 7FP. Regarding this, a horizontal cooperation with society should be 
performed in order to fulfil the idea behind "Science in society"

Muudatusettepanek 61
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 8 „Sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused” alljaotise „Põhimõte” esimene taane

• Majanduskasv, tööhõive ja 
konkurentsivõime teadmisteühiskonnas: 
teadusuuringute arendamine ja 
integreerimine küsimustes, mis mõjutavad 
majanduskasvu, tööhõivet ja 
konkurentsivõimet innovatsioonist, 
haridusest, sh elukestev õpe, ning teadus-
ja muude teadmiste rollist riiklike 
institutsioonideni välja. 

• Majanduskasv, tööhõive ja 
konkurentsivõime teadmisteühiskonnas:
teadusuuringute arendamine ja lõimimine
küsimustes, mis mõjutavad 
majanduskasvu, tööhõivet ja 
konkurentsivõimet innovatsioonist, 
haridusest, sh elukestev õpe, ning teadus-
ja muude teadmiste rollist riiklike 
institutsioonideni välja; teadmiste ja 
mittemateriaalsete kaupade keskne roll 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 
rikkuse tootmises ning sotsiaalses ja 
keskkondlikus heaolus.

Justification

Central role should be given to knowledge for achieving Lisbon goals in creating knowledge-
based economy and thus ensuring competitiveness and growth in Europe. This will promote 
also environmental, social and cultural well-being.

In regard to the R&D and Social-economic sciences and Humanities, knowledge and 
immaterial goods can promote research activities and development, particularly in respect to 
making science more popular for young researchers and raising the awareness on the main 
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research challenges in Europe.

Muudatusettepanek 62
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 8 „Sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused” alljaotise „Põhimõte” kolmas taane

* 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; eluviis, töö, 
perekond, soolise võrdõiguslikkuse 
küsimused, tervis ja elukvaliteet; puuetega 
inimeste olukord ja elukvaliteet; 
linnapiirkonnad kui keerukad 
ökosüsteemid; linnade konkurentsivõime; 
riiklikud ja eraosalejad linnade ja 
linnapiirkondade planeerimises; kasvav 
ebavõrdsus; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid.

Justification

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issues should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU Member States and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people. Research is also necessary to assess how disabled persons and their families 
can exert free choice in respect of independent living.

Muudatusettepanek 63
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 8 „Sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused” alljaotise „Põhimõte” viies taane

• Euroopa Liidu kodanik: Euroopa Liidu 
edasise arengu kontekstis eesmärgina 
demokraatliku omanikutunde teke ja 

• Euroopa Liidu kodanik: Euroopa Liidu 
edasise arengu kontekstis eesmärgina 
demokraatliku omanikutunde teke ja
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Euroopa rahvaste aktiivse osaluse 
saavutamine; tõhus ja demokraatlik 
valitsemistava, eriti majanduse plaanis; 
ühise arusaama ja austuse saavutamine 
seoses Euroopa kultuuriliste, 
institutsiooniliste, ajalooliste, keeleliste ja 
väärtuseliste erinevuste ja sarnasustega. 

Euroopa rahvaste aktiivse osaluse 
saavutamine; pidev tsiviilühiskonna 
ülesehitamine laienenud Euroopas; tõhus 
ja demokraatlik valitsemistava, k.a 
majanduse plaanis; ühise arusaama ja 
austuse saavutamine seoses Euroopa 
kultuuriliste, institutsiooniliste, ajalooliste, 
keeleliste ja väärtuseliste erinevuste ja 
sarnasustega. 

Justification

Research on the building of the civil society should be continued in the FP7.

Muudatusettepanek 64
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 8 „Sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused” alljaotise „Tegevused” seitsmes taane a (uus)

• Euroopa Liidu laienemine: 
uurimistegevus ELi laienemisega seotud 
probleemide valdkonnas, sh 
majanduslikud ümberkujundused, 
tööstuse muutumine vähem lokaalseks, 
demograafilised muutused, ränne, 
demokraatia areng, isevalitsuse areng, 
kultuuripärand.

Justification

Numerous, large-scale changes, not yet completed and still inadequately known.

Research on the enlargement of European Union should be continued in the FP7.

Muudatusettepanek 65
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 9 „Julgeolek ja kosmos” pealkiri ja 

alljaotise „Eesmärk” punkt 1

9. Julgeolek ja kosmos 9. Julgeolek
Eesmärk Eesmärk

Arendada tehnoloogiaid ja teadmisi, et luua 
võimalusi, mis on vajalikud kodanike 
julgeoleku tagamiseks selliste ähvardavate 
ohtude suhtes nagu terrorism ja 
kuritegevus, samal ajal austades põhilisi 

Arendada tehnoloogiaid ja teadmisi, et luua 
võimalusi, mis on vajalikud kodanike 
julgeoleku tagamiseks selliste ähvardavate 
ohtude suhtes nagu terrorism ja 
kuritegevus, samal ajal austades põhilisi 
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inimõigusi; kindlustada Euroopa 
julgeoleku huvides olemasolevate 
tehnoloogiate optimaalne ja kooskõlastatud 
kasutamine; ning soodustada 
teenusepakkujate ja kasutajate koostööd 
julgeolekuküsimustele lahenduste 
leidmisel.

inimõigusi; kindlustada Euroopa 
julgeoleku huvides olemasolevate 
tehnoloogiate optimaalne ja kooskõlastatud 
kasutamine; ning soodustada 
teenusepakkujate ja kasutajate koostööd 
julgeolekuküsimustele lahenduste 
leidmisel.

Toetada Euroopa Kosmoseprogrammi 
kodanike huvides ja Euroopa 
kosmosetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks, keskendudes rakendustele 
nagu GMES. See aitab kaasa Euroopa 
Kosmosepoliitika arendamisele, 
täiendades liikmesriikide ja muude 
peamiste tegijate, sh Euroopa 
Kosmoseagentuuri jõupingutusi. 

välja jäetud

(The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space)

Justification

The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space.

Muudatusettepanek 66
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkti 9.1 „Julgeolek” pealkiri

9.1 Julgeolek välja jäetud

Justification

Muudatusettepanek 67
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” punkt 9.2 „Kosmos”

9.2 Kosmos 10. Kosmos

Eesmärk
Toetada Euroopa kosmoseprogrammi 
kodanike huvides ja Euroopa 
kosmosetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks, keskendudes rakendustele 
nagu GMES. See aitab kaasa Euroopa 
kosmosepoliitika arendamisele, 
täiendades liikmesriikide ja muude 
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peamiste tegijate, sh Euroopa 
Kosmoseagentuuri jõupingutusi.

(The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9.)

Justification

The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9. 

Muudatusettepanek 68
I lisa I peatüki „Koostöö” alljaotise „Teemad” alapunkti 9.2 „Kosmos” alljaotise „Tegevus” 

esimese taande kolmas alataane a (uus)

– Kosmoses baseeruvate süsteemide 
arendamine riskide ennetamiseks ja 
juhtimiseks ning igasugusteks 
hädaolukordadeks parandades nende 
ühilduvust.

Justification

This amendment underlines the one introduced above for Galileo’s convergence and stresses 
the need to focus on risks, civil protection when considering space-based services.

Muudatusettepanek 69
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Põhimõte” punkt 3

Üleeuroopaline eesliiniuuringute 
rahastamismehhanism, mille puhul 
üksikud uurimisrühmad konkureerivad 
omavahel rahastamisvõimaluse saamiseks, 
on Euroopa teadusruumi võtmeosis, 
millega täiendatakse muid EL ja riiklikke 
tegevusi. See aitab Euroopat muuta 
dünaamilisemaks ja atraktiivsemaks nii 
Euroopa enda kui ka kolmandate riikide 
parimate teadlaste silmis ning samuti 
edendada siinseid tööstusinvesteeringuid.

Üleeuroopaline eesliiniuuringute 
rahastamisstruktuur, mille puhul üksikud 
uurimisrühmad konkureerivad omavahel 
rahastamisvõimaluse saamiseks, on 
Euroopa teadusruumi võtmeosis, millega 
täiendatakse muid ELi ja riiklikke tegevusi. 
See aitab Euroopat muuta 
dünaamilisemaks ja atraktiivsemaks nii 
Euroopa enda kui ka kolmandate riikide 
parimate teadlaste silmis ning samuti 
edendada siinseid tööstusinvesteeringuid.

Justification

In order to avoid any misunderstanding about the fact that the ERC must operate as an 
autonomous body better referring to it as a "structure" which should be legally independent 
and established according to Article 171 of the EC Treaty.
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Muudatusettepanek 70
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Põhimõte” punkt 3 a (uus)

Euroopa teadusnõukogu suhtlus 
uurimisalase koostöö, ERA-NETi ja 
riiklike programmidega sätestatakse 
osaluseeskirjades, et kaotada 
uurimistegevuse topeltrahastamine nii 
Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 71
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Tegevus” punkt 2

EL tegevust seoses eesliiniuuringutega 
rakendab Euroopa teadusnõukogu (ERC), 
mis koosneb teadunõukogust ja seda 
toetavast spetsiaalsest 
rakendusstruktuurist.

ELi tegevust seoses eesliiniuuringutega 
rakendab Euroopa teadusnõukogu (ERC), 
mis on asutamislepingu artikli 171 alusel 
asutatud õiguslikult iseseisev struktuur.
See koosneb teaduslikust nõukogust ja 
haldusnõukogust. ERCd juhib kas selleks 
palgatud või ELi institutsioonidest 
määratud personal, kes tegeleb vaid 
reaalsete haldusküsimustega. 

Justification

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament.
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

The ERC will be governed by an administrative board and a scientific council, made up of 
high-level scientists; a worldwide network of peer reviewers should be set up for the 
evaluation of proposals.

Muudatusettepanek 72
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Tegevus” punkt 3

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 

Teaduslik nõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 
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esindamata poliitilisi või muid huve. Kui
selle liikmed on sõltumatu menetluse 
käigus välja valitud, nimetab komisjon 
nad ametisse. Muu hulgas otsustab
teadusnõukogu, milliseid teadusuuringuid 
rahastatakse, ja tagab tegevuse kvaliteedi 
teaduslikust vaatenurgast. Nõukogu 
ülesandeks on aasta tööprogrammi 
väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi 
rakendamise järelevalve ja 
kvaliteedikontroll teaduslikust 
vaatenurgast. 

esindamata poliitilisi või muid huve. Selle 
liikmed valitakse teadusringkondades 
Euroopa seadusandjate seatud 
üldkriteeriumide alusel 
kaasotsustamisemenetluse käigus ning 
ametisse nimetab nad haldusnõukogu. 
Teadusliku nõukogu liikmete ametiaeg on 
viis aastat, mida võib pikendada kõige 
enam veel viie aasta võrra, et toimuks 
vaheldumine mis tagaks teadusliku 
nõukogu tegevuse järjepidevuse. Muu 
hulgas on teaduslik nõukogu täielikult 
vastutav selle eest, milliseid 
teadusuuringuid rahastatakse, ja tagab 
tegevuse kvaliteedi teaduslikust 
vaatenurgast. Nõukogu ülesandeks on aasta 
tööprogrammi väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi 
rakendamise järelevalve ja 
kvaliteedikontroll teaduslikust 
vaatenurgast.

Justification

The scientific council will be composed of high level scientists, independently chosen by the 
scientific community and will be in charge for a limited period of five years, renewable once 
for a maximum of five years. In the process of selection general rules will be followed which 
will be set by the European Council and Parliament, after a proposal from the Commission, 
under co-decision procedure. Since the administrative board will bear legal responsibility of 
all ERC actions, it will also formally appoint the members of the scientific council.

In order to guarantee the continuity of the scientific council's work, which would be lost in 
case all members decayed at the same time, a rotating system will be adopted in renewing its 
members.

Muudatusettepanek 73
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Tegevus” punkt 4

Spetsiaalne rakendusstruktuur vastutab 
programmi rakendamise ja täideviimise 
kõigi aspektide eest vastavalt aasta 
tööprogrammile. Struktuur rakendab 
vastastikuse eksperthinnagu (peer review) 
ja valikumenetlust vastavalt teadusnõukogu
kehtestatud põhimõtetele ja kindlustab 

Haldusnõukogu on juriidiliselt vastutav 
kõikide ERC tegude eest. Haldusnõukogu 
vastutab programmi rakendamise ja 
täideviimise kõigi halduslike ja rahaliste 
aspektide eest vastavalt aasta 
tööprogrammile. Samuti rakendab see 
vastastikuse eksperthinnangu (peer review) 
ja valikumenetlust vastavalt teadusliku 
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toetuste rahalise ja teadusliku haldamise. nõukogu kehtestatud põhimõtetele ja 
kindlustab toetuste rahalise ja teadusliku 
haldamise. 

Justification

Beside the scientific council, which will be fully responsible for all the scientific decisions, 
the ERC will be governed by an administrative board, which will bear legal responsibility for 
all ERC actions, and will organise and cover all administrative and financial aspects of 
implementation and execution of the programme.

Muudatusettepanek 74
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Tegevus” punkt 5

Meetme rakendamist ja haldamist 
kontrollitakse ja sellele antakse hinnang
asjakohaste ajavahemike järel, et hinnata 
saavutusi ning kohandada ja parandada 
menetlusi vastavalt saadud kogemustele.

ERC elluviimist ja haldamist kontrollib
hoolekogu, kes koostab asjakohaste 
ajavahemike järel hinnangu, et hinnata 
saavutusi ning kohandada ja parandada 
menetlusi vastavalt saadud kogemustele.

Justification

The ERC activities, especially as far as funding procedures are concerned, will be 
periodically monitored by a Board of Trustees, where the European Parliament, Council and 
Commission will be represented. This periodic review will be very helpful if the ERC is to 
obtain trust and credibility within the research community as well as the civil society.

Muudatusettepanek 75
I lisa II peatüki „Ideed” alljaotise „Tegevus” punkt 6

Euroopa Komisjon tagab ERC täieliku 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse.

Mitte üle kahe aasta kestavas 
üleminekuetapis täidab haldusnõukogu 
rolli Euroopa Komisjon, kes tagab 
teadusliku nõukogu täieliku sõltumatuse.
Samal ajal rakendab komisjon 
kaasotsustamismenetluse alusel kõiki 
vajalikke algatusi, et kutsuda 
asutamislepingu artikli 171 alusel ellu 
õiguslikult iseseisev Euroopa 
teadusnõukogu. See organisatsioon 
määratleb oma lõplikud toimingud ise 
ning alustab tööd hiljemalt 1. jaanuaril 
2009.
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Justification

In order to allow a quick start of the ERC, during a short transient phase the European 
Commission will act likewise the administrative board. This phase will last not more than two 
years, during which the Commission will submit to Parliament and Council a proposal on the 
actual implementation of the ERC as an independent structure based on Article 171 of the 
Treaty. As already stated, this structure will be governed by an administrative board and a 
scientific council and will be operational by 1st January 2009 at latest. Once established, the 
ERC must work according to its own decisions, which implies that it will define its final 
procedures under its own authority.

Muudatusettepanek 76
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Põhimõte” punkt 1 a (uus)

Sisse tuleb viia erimeetmed noorte 
teadlaste julgustamiseks ja varajase 
teaduskarjääri toetamiseks, aga ka nn 
ajude äravoolu takistamise meetmed, 
nagu nt taaslõimimise toetused.

Justification

Special attention and clear actions are necessary not only in view of the expected dramatic 
demographic shortage of researchers of European origin but also in creating attractive, 
competitive conditions for young scientists from around the world.

Muudatusettepanek 77
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Põhimõte” punkt 2

Nii riikide- kui ka sektoritevaheline 
liikuvus, mis tagatakse tööstust osalema 
kannustades ning Euroopa tasandil 
teadlaskarjäärivõimalusi ning akadeemilisi 
ametikohti luues, on Euroopa teadusruumi 
otsustav osa ning vältimatu Euroopa 
teadusuuringute mahu ja suutlikkuse 
tõstmisel. 

Nii riikide- kui ka sektoritevaheline 
liikuvus, mis tagatakse muuhulgas ka 
tööstust osalema kannustamise ning 
teadlasekarjääri ja akadeemiliste
ametikohtade avamisega Euroopa tasandil, 
on Euroopa teadusruumi otsustav osa ning 
vältimatu Euroopa teadusuuringute mahu 
ja suutlikkuse tõstmisel. Programmi 
„Inimesed” koordineeritakse tihedalt koos 
koolitus- ja haridusprogrammidega ning 
raamprogrammi teiste osadega.

Justification

Research training is the element of Networks of Excellence, Programme “People” and some 
education Programmes. Coordination and common actions will be beneficial for the efficient 
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use of researchers' mobility. Visible link must be introduced to the Education and Training 
Programmes to assure the continuous development of scientific career of young people.

Muudatusettepanek 78
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Tegevus” esimese taande punkt 2

Koolitust organiseeritakse Marie Curie 
koolitusvõrgustiku kaudu, kusjuures 
peamiseks eesmärgiks on vabaneda 
killustatusest teadlaste esialgse koolituse 
valdkonnas ja karjäärikujundamisel ning 
seda Euroopa tasandil parendada. 
Integreeritud koolitusprogrammides 
osaledes saavad riikidevahelise võrgustiku 
liikmed üksteise erialasest pädevusest 
vastastikust kasu. Toetatakse karjääri 
alustavate teadlaste värbamist (koolitust 
organiseeritakse ka teadlastele väljaspool 
võrgustikku), samuti kõrgema 
akadeemilise kraadi omajaid ja/või 
erasektori ametikohtade esindajaid 
teadmiste edasiandmisel ja juhendamisel.

Koolitust organiseeritakse Marie Curie 
koolitusvõrgustiku kaudu, kusjuures 
peamiseks eesmärgiks on vabaneda 
killustatusest teadlaste esialgse koolituse 
valdkonnas ja karjäärikujundamisel ning 
seda Euroopa tasandil parendada. 
Erasmuse kava alusel juurutatakse 
mestimisvõrgustikud, mis eeldavad 
mõnede partnerite tihedamat lõimitust.
Lõimitud koolitusprogrammides osaledes 
saavad riigiülese võrgustiku liikmed 
üksteise erialasest pädevusest vastastikust 
kasu. Toetus sisaldab karjääri alustavate 
teadlaste värbamist, koolitusi, mis on 
avatud ka teadlastele väljaspool 
võrgustikku, samuti kõrgema akadeemilise 
kraadi omajate ja/või tööstuse kaasamist
teadmiste edasiandmise ja juhendamise 
eesmärgil. Pärast algkoolitust antakse 
noortele teadlastele taaslõimimistoetusi. 
Lisaks sellele viiakse sisse alaline 
horisontaalse koordineerimise 
mehhanism seitsmenda raamprogrammi 
programmi „Inimesed” ja kõrgema 
haridusprogrammi „Erasmus” vahel.

Justification

Twinning networks will enhance young researchers mobility between a few centres 
specialised in the same area and strengthen links between their staff. They will provide 
opportunity for young researchers to stay in a mother institution and to be trained abroad.

Making FP7 more friendly for young researchers requires that scheme of reintegration is the 
same for all researchers.

It is necessary to fully realise the education and research integration as a part of the 
knowledge triangle. For instance, in view of the fact that the higher education and research 
sectors may overlap (the doctoral studies being a part of one or the other), it will be 
necessary to closely coordinate actions with the Education and Training Programmes.
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Muudatusettepanek 79
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Tegevus” teine taane

• Elukestev õpe ja karjääri kujundamine, et 
toetada kogenud teadlaste karjääri. Uute 
oskuste ja pädevuse täiendamise või 
omandamise, või 
teadusharudevahelise/mitme teadusharu 
ja/või sektoritevahelise liikuvuse 
suurendamise eesmärgil toetatakse teadlasi, 
kellel on vajadus lisa- või täiendava 
pädevuse ja oskuste omandamiseks, 
teadlasi, kes asuvad pärast pausi taas 
uurimistööle ning samuti aidatakse 
integreeruda teadlastel, kes asuvad tegema 
pikaajalisemat teadusuuringut Euroopas (sh 
oma päritolumaal), pärast 
riikidevahelise/rahvusvahelise liikumise 
kogemust. Seda meedet rakendatakse nii 
individuaalse stipendiumina otse ühenduse 
tasandil kui ka piirkondliku, riikliku või
rahvusvahelise kaasrahastamise kaudu.

• Elukestev õpe ja karjääri kujundamine, et 
toetada teadlaste karjääri. Uute oskuste ja 
pädevuse täiendamise või omandamise või 
teadusharudevahelise/mitme teadusharu 
ja/või sektoritevahelise liikuvuse 
suurendamise eesmärgil toetatakse
parimaid doktorante, kes võiksid ühineda 
oma doktortöö kirjutamiseks end 
tõendanud uurimisrühmadega, teadlasi, 
kellel on vajadus lisa- või täiendava 
pädevuse ja oskuste omandamiseks, 
teadlasi, kes asuvad pärast pausi taas 
uurimistööle ning samuti aidatakse 
(taas)lõimuda teadlastel, kes asuvad 
tegema pikaajalisemat teadusuuringut 
Euroopas (sh oma päritolumaal), pärast 
riigiülese/rahvusvahelise liikumise 
kogemust. Seda meedet rakendatakse nii 
individuaalse stipendiumina otse ühenduse 
tasandil kui ka rahvusvaheliste 
programmide kaasrahastamise kaudu. 
Samal ajal tehakse algust ka riiklike ja 
piirkondlike liikuvusprogrammide 
kaasrahastamisega.

Justification

The opportunities for the initial training limited only to institutions cooperating under Marie 
Curie Networks. Individual grants could serve for the most talented young researchers.

Danger of unequal treatment if not all the countries/regions have mobility programmes.
Possible administrative, formal and legal constraints.

Muudatusettepanek 80
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Tegevus” kolmas taane

• Tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 
koostöö ja partnerlus: toetus 
pikaajalisematele kõrgkoolide 
koostööprogrammidele ettevõtetega, 
iseäranis VKEdega, mille eesmärgiks on 
suurendada teadmistevahetust 
ühisuuringute partnerluse raames; seda 
toetab kogenud teadlaste kaasamine 

• Tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 
lähenemine ja partnerlus: toetus 
pikaajalisematele kõrgkoolide 
koostööprogrammidele ettevõtetega, 
iseäranis VKEdega, mille eesmärgiks on 
suurendada teadmistevahetust 
ühisuuringute partnerluse raames; seda 
toetab kogenud ja noorte teadlaste 
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partnerlusprogrammi, töötajate 
sektoritevaheline lähetus ning ühisürituste 
korraldamine.

kaasamine partnerlusprogrammi, töötajate 
sektoritevaheline lähetus ning ühisürituste 
korraldamine.

Justification

The opportunities of working in the industry environment should be available for young 
researchers too.

Muudatusettepanek 81
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Tegevus” viies taane

• Erimeetmed Euroopa teadlaste tegeliku 
tööturu loomiseks, millega kõrvaldatakse 
liikuvusega seotud takistused ja 
suurendatakse teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas. Lisaks on kavas eraldada 
toetussummasid üldsuse teadlikkuse 
tõstmiseks Marie Curie nimeliste meetmete 
ja nende eesmärkide kohta.

• Erimeetmed Euroopa teadlaste tegeliku 
tööturu loomiseks, millega kõrvaldatakse 
liikuvusega seotud takistused ja 
suurendatakse teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas. Motiveerivad meetmed 
riigiasutustele, mis aitavad kaasa nende 
teadlaste liikuvusele, nende töö 
kvaliteedile ja tuntusele. Lisaks on kavas 
eraldada toetussummasid üldsuse 
teadlikkuse tõstmiseks Marie Curie 
nimeliste meetmete ja nende eesmärkide 
kohta.

Justification

Public institutions promoting the mobility of their researchers deserve some incentives, 
including financial, for further development of action of this type.

Muudatusettepanek 82
I lisa III peatüki „Inimesed” alljaotise „Tegevus” viimane punkt (uus)

Piirkondadevahelise liikuvuse (ka ühe 
riigi piires) suurendamiseks 
koordineeritakse omavahel struktuuri- ja 
teistest fondidest ning raamprogrammist 
rahastatavaid tegevusi.

Justification

Interregional mobility is an important element of the in-country and trans-border mobility, 
but few funding schemes enable it.
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Muudatusettepanek 83
I lisa IV peatüki „Võimekus” punkti 1 kuues taane

– rakendada horisontaaltegevust ja 
-meetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetuseks.

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

Justification

The same principle that goes for international co-operation has to be used for cross-border 
and interregional co-operation.

Muudatusettepanek 84
I lisa IV peatüki „Võimekus” punkt 2 kolmas taane

– kooskõlastatakse teaduspoliitikaid, sh 
riikliku või rahvusvahelise tasandi 
riikidevahelise koostöö algatusi ühist huvi 
pakkuvatel teemadel.

kooskõlastatakse teaduspoliitikaid, sh 
riikliku või piirkondliku tasandi riigiülese
koostöö algatusi ühist huvi pakkuvatel 
teemadel. Erilist tähelepanu pööratakse 
uurimispotentsiaali arendamisel 
koostoimele ning uuenduslikele 
struktuurifondidega seotud ja teistele 
programmidele.

Justification

Research and Innovation strands in structural funds, 7FP, CIP have to be complementary.

Muudatusettepanek 85
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 2

Euroopa lähenemisviisi väljatöötamine 
teadustöö infrastruktuuridele, sh 
infotöötlus- ja sidepõhistele 
elektroonilistele infrastruktuuridele, ning 
selle valdkonna tegevus liidu tasandil 
võivad anda märkimisväärse panuse 
Euroopa teadusuuringute potentsiaalile ja 
selle rakendamisele. 

Euroopa lähenemisviisi väljatöötamine 
teadustöö infrastruktuuridele, sh 
infotöötlus- ja sidepõhistele 
elektroonilistele infrastruktuuridele, ning 
selle valdkonna tegevus liidu tasandil 
võivad anda märkimisväärse panuse 
Euroopa teadusuuringute potentsiaalile ja 
selle rakendamisele ning Euroopa 
teadusruumi arengusse.

Justification

Research infrastructures have a vital role not only for the research itself but also for high-
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technology innovation.

Muudatusettepanek 86
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 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. 
Teadustöö infrastruktuure käsitleval 
Euroopa strateegiafoorumil (ESFRI) on 
sellega seoses oluline nõuandev roll 
vajaduste määratlemisel ja algsete juhiste 
väljapakkumisel Euroopa 
uurimistegevuse infrastruktuuride 
loomiseks. Lõplik otsustusõigus kuulub 
liikmesriikidele.

Justification

The role of the ESFRI needs clarification and the decision-making entity should be indicated.
More transparency and evident criteria are required for preparation of the infrastructure 
roadmap.

Muudatusettepanek 87
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Põhimõte” 

punkt 3 a (uus)

Ühtluspiirkondade teaduspotentsiaali ei 
jäeta uue infrastruktuuri üle otsuseid 
langetades tähelepanuta, kuna need 
võivad pakkuda odavaid 
tegutsemistingimusi. Uute 
infrastruktuuride arendamist 
kooskõlastatakse struktuurifondide ja 
teiste Euroopa ja riiklikul tasandil 
olemasolevate rahastamisvahenditega. 
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Justification

Some convergence regions have high research potential. It can be significantly strengthened 
for the benefit of ERA by the support from structural funds. This measure may contribute to 
the development of large infrastructures outside the “core countries”. FP7 should provide 
additional funds (matching funds) for investments with a European dimension of investments 
while assuring their incorporation into ERA.

Muudatusettepanek 88
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Tegevus” 

esimese taande esimene alataane

– riikidevaheline juurdepääs, et tagada 
Euroopa teadlaste juurdepääs neile 
teadustööks vajalikele parimatele 
infrastruktuuridele asukohast olenemata;

– riikidevaheline juurdepääs, et tagada 
Euroopa teadlaste, sh tööstuses ja VKEdes 
töötavate teadlaste, juurdepääs neile 
teadustööks vajalikele parimatele 
infrastruktuuridele asukohast olenemata;

Justification

To avoid doubts and ensure equal treatment of all researchers regardless where the work..

Muudatusettepanek 89
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Tegevus” 

teise taande punkt 1

Mõlemal juhul sätestatakse ELi toetuse 
tase (protsendina kogukuludest) selgelt 
osaluseeskirjades.

Rahastamist taotlevad infrastruktuuride 
projektid valitakse välja mitmete 
kriteeriumide alusel, mille hulka kuuluvad 
muu hulgas:

Rahastamist taotlevad infrastruktuuride 
projektid valitakse välja mitmete 
kriteeriumide alusel, mille hulka kuuluvad 
eelkõige:

Justification

The EU contribution should be clear for proposers, facilitating the financial planning from 
the very beginning.

Muudatusettepanek 90
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Tegevus” 

teise taande punkti1 taane -1 a (uus)
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– teaduslik tipptase;

Justification

This criterion is indispensable for any research project.

Muudatusettepanek 91
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Tegevus” 

teise taande punkti 1 viies taane

– võimalus Euroopa partnerluseks ja 
peamiste huvirühmade kaasamiseks;

– võimalus Euroopa partnerluseks ja 
peamiste sidusrühmade, Euroopa 
Investeerimispanga ja struktuurifondide
kaasamiseks;

Justification

Major stakeholders should give considerable financial contribution to the development of new 
infrastructure. For greater impact, matching funds from structural funds, EIB and other 
sources should be considered.

Muudatusettepanek 92
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadustöö infrastruktuurid” alljaotise „Tegevus” 

teise taande punkti 1 kuues taane

– ehitus- ja tegevuskulude hinnang. – ehitus- ja tegevuskulude mõeldavus, aga 
ka rahaline elujõulisus 
kuluefektiivsusanalüüsi alusel.

Justification

Both criteria are indispensable for taking the accurate decision.

Muudatusettepanek 93
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotis „Eesmärk”

Euroopa VKEde innovatsioonialase 
suutlikkuse tugevdamine ja nende panuse 
suurendamine uutel tehnoloogiatel 
põhinevate toodete ja turgude arendamisse, 
aidates neil läbi viia teadusuuringute 
allhankeid, intensiivistada nende 
uurimisalaseid jõupingutusi, laiendada 

Euroopa VKEde innovatsioonialase 
suutlikkuse tugevdamine ja nende panuse 
suurendamine uutel tehnoloogiatel 
põhinevate toodete ja turgude arendamisse, 
aidates neil läbi viia teadusuuringute 
allhankeid, intensiivistada nende 
uurimisalaseid jõupingutusi, anda neile 



PR\571052ET.doc 53/71 PE 360.033v01-00

ET

nende võrgustikke, paremini kasutada 
uuringute tulemusi ja omandada 
tehnoloogilist oskusteavet.

alustamistoetust, laiendada nende 
võrgustikke, paremini kasutada uuringute 
tulemusi ja omandada tehnoloogilist 
oskusteavet.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding..

Muudatusettepanek 94
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotis „Põhimõte”

VKEd moodustavad Euroopa erasektori
tuumiku. Nad peaksid mängima tähtsat 
rolli innovatsioonisüsteemis ja teadmiste 
muundamisel uuteks toodeteks, 
menetlusteks ja teenusteks. Seistes silmitsi 
suureneva konkurentsiga siseturul ja 
ülemaailmselt, peavad Euroopa VKEd 
suurendama teadmisi ja teadusuuringute 
intensiivsust, laiendama äritegevust 
suurematele turgudele ja muutma oma 
teadmistevõrgustikud rahvusvaheliseks. 
Enamik liikmesriikide VKEdele suunatud 
meetmeid ei kannusta ega toeta 
riikidevahelist uurimisalast koostööd ja 
tehnosiiret. On vaja võtta EL tasandi 
meetmeid, et täiendada ja suurendada 
siseriiklike ja piirkondlike meetmete mõju. 
Lisaks allpool loetletud meetmetele 
soositakse ja hõlbustatakse VKEde osalust 
ning nende vajadusi võetakse arvesse kogu 
raamprogrammi ulatuses.

VKEd moodustavad Euroopa majanduse
tuumiku. Nad peaksid mängima tähtsat 
rolli innovatsioonisüsteemis ja teadmiste 
muundamisel uuteks toodeteks, 
protsessideks ja teenusteks. Seistes silmitsi 
suureneva konkurentsiga siseturul ja 
ülemaailmselt, peavad Euroopa VKEd 
suurendama teadmisi ja teadusuuringute 
intensiivsust, välja töötama projekte, mis 
võimaldavad uurimistegevuse tulemusena 
loodud toodete turulepääsu, laiendama 
äritegevust suurematele turgudele ja 
muutma oma teadmistevõrgustikud 
rahvusvaheliseks. Enamik liikmesriikide 
VKEdele suunatud meetmeid ei kannusta 
ega toeta riigiülest uurimisalast koostööd ja 
tehnosiiret. On vaja võtta ELi tasandi 
meetmeid, et täiendada ja suurendada 
siseriiklike ja piirkondlike meetmete mõju. 
Lisaks allpool loetletud meetmetele 
soositakse ja hõlbustatakse VKEde osalust
ning nende vajadusi võetakse arvesse kogu 
raamprogrammi ulatuses. Raamprogrammi 
ja EUREKA koostoimimist saab kasutada 
suurte ettevõtete ja VKEde vahelise 
partnerluse toetamiseks.
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Justification

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up according to the state-aid rules for research and innovation 
should be introduced. As the next step they should be linked to instruments offered by CIP, 
stimulating commercialization of products.

The experience of EUREKA can be beneficial for SMEs, to encourage their involvement and 
facilitate their participation in projects.

Muudatusettepanek 95
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotise „Tegevus” punkt 1

VKEde toetamise erimeetmed nähakse ette 
eesmärgiga toetada neid ja nende 
assotsiatsioone, kui on vaja korraldada 
teadusuuringute allhanget ülikoolide ja 
uurimiskeskuste kaudu: peamiselt 
käsitlevad need madala kuni keskmise 
tehnoloogilise tasemega, vähese või ilma 
teadussuutlikkuseta VKEsid. Osaleda 
võivad ka intensiivsete teadusuuringutega 
tegelevad VKEd, kellel on vaja teha 
teadusuuringute allhankeid, et täiendada 
oma teadussuutlikkust. Meetmeid 
rakendatakse kõikides teaduse ja 
tehnoloogia valdkondades. Rahastamisel 
on võimalik kaks skeemi:

VKEde toetamise erimeetmed nähakse ette 
eesmärgiga toetada neid ja nende 
assotsiatsioone, kui on vaja korraldada 
teadusuuringute allhanget ülikoolide ja 
uurimiskeskuste kaudu: peamiselt 
käsitlevad need madala kuni keskmise 
tehnoloogilise tasemega, vähese või ilma 
teadussuutlikkuseta VKEsid. Osaleda 
võivad ka intensiivsete teadusuuringutega 
tegelevad VKEd, kellel on vaja teha 
teadusuuringute allhankeid, et täiendada 
oma teadussuutlikkust; samuti võivad nad 
tegutseda projekti teistele osalistele 
uurimisteenuste pakkujatena. Toetatakse 
ka kõrvaltoodete loomist uurimistegevuse 
tulemuste kasutamiseks kasumi tootmise 
otstarbel. Meetmeid rakendatakse kõikides 
teaduse ja tehnoloogia valdkondades. 
Meetmed hõlmavad uurimis- ja 
tutvustamistegevust tuues tulemused 
turule lähemale ning sidudes selle 
tegevussuuna konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi raames 
pakutavate vahenditega.

Justification

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up should be introduced. As the next step they should be linked 
to instruments offered by CIP, stimulating commercialization of products.
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Muudatusettepanek 96
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotise „Tegevus” punkti 1 esimene taane a (uus)

– Alustamiseelne etapp: teadlaste 
toetamiseks alustamiseelse rahastamise 
saamiseks turuuuringute, piloot- ja 
tutvustusprojektide läbiviimiseks ning 
toimiva prototüübi loomiseks, samuti 
kõikideks muudeks ettevõtlusega 
alustamisega seotud ja sellele eelnevateks 
tegevusteks; VKEde toetamiseks 
uurimistegevuse tulemusel loodud uute 
toodete kasutamisel kasumi tootmiseks.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Muudatusettepanek 97
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotise „Tegevus” punkt 1 a (uus)

Need kaks kava vahetavad välja kuuenda 
raamprogrammi VKEdele mõeldud 
uurimisalase koostöö ja kollektiivse 
uurimistegevuse. Haldus- ja 
juhtimiseeskirjad jäävad siiski samaks, v.a 
siis kui muutmine on vajalik lihtsustamise 
eesmärgil.

Justification

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Muudatusettepanek 98
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotise „Tegevus” punkt 1 b (uus)
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Lisaks toetatakse ka riiklike 
uurimisauhindade kavasid, mis annavad 
VKEdele või nende ühendustele rahalisi 
vahendeid projektide koostamiseks 
raamprogrammi jaoks.

Justification

To remove one of the existing barriers, national support measures for the initial phase of 
preparations of SMEs to participate in FP7 should be supported at European level. National 
exploratory award should for example enable to cover the cost of bridging meetings and costs 
of preparation of proposals.

Muudatusettepanek 99
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „VKEde huvides läbi viidavad teadusuuringud” 

alljaotise „Tegevus” punkt 2

Konkurentsivõime ja 
innovatsiooniprogramm pakub tuge 
vahendajavõrgustikele ja siseriiklikele 
meetmekavadele, et soosida ja hõlbustada 
VKEde osalust raamprogrammis. 

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programm pakub tuge 
vahendajavõrgustikele ja siseriiklikele 
meetmekavadele, et soosida ja hõlbustada 
VKEde osalust raamprogrammis. Võetakse 
kasutusele lihtsad ja lühikesed 
kiirmenetlusprojektid, milles ei ole 
keerulisi finantspõhimõtteid ega 
mittevajalikku aruandlust. Võimalusel 
rakendatakse nii raamprogrammis kui 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programmis ühiseid lepingulisi 
põhimõtteid.

Justification

To make both programmes more friendly for users. It will reduce difficulties in project 
preparation by SMEs and facilitate their management and financial administration resulting 
in the increase of SME participation in the research and innovation programmes. The EU 
programmes will be attractive for SMEs when projects have three crucial features to offer:
money, short time decision and application simplicity.

Muudatusettepanek 100
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadmiste piirkonnad” alljaotise „Põhimõte” punkt 2

Selles valdkonnas võetavad meetmed 
võimaldavad Euroopa piirkondadel 
tugevdada oma TTA 

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

investeerimissuutlikkust ja teha 
teadusuuringuid, võimalikult palju 
suurendades nende potentsiaali kaasata 
oma teadlasi ja ettevõtjaid Euroopa 
uurimisprojektidesse. Hõlbustatakse 
Euroopa teadusruumi arenguid 
soodustavate piirkondlike 
keskuste/rühmitiste loomist. Tähelepanu 
pööratakse ka piiriüleste rühmitiste 
kujunemisele.

Justification

To fully develop the potential of ERA, the regional clusters and centres throughout all EU 
regions must be developed involving close integration of education with research.

Institutions in neighbouring regions of two countries can be interested in creating common 
clusters.

Muudatusettepanek 101
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadmiste piirkonnad” alljaotise „Tegevus” punkt 1

Uus algatus „Teadmiste piirkonnad” 
hõlmab ja koondab piirkondlikke 
teadustöös osalejaid: kõrgkoole, 
uurimiskeskusi, tööstusettevõtteid, 
ametiasutusi (piirkondlikke nõukogusid või 
piirkondliku arengu asutusi). Projektid 
hõlmavad piirkondlike rühmitiste 
teadusuuringute programmide ühist 
analüüsi (kooskõlas piirkondlike 
innovatsioonirühmitiste muu, laiema 
valdkonna tegevusega) ja vahendite 
kogumi väljatöötamist, mis võimaldavad 
neid kaasata teatud teadusuuringutesse, 
kaasa arvatud vähemarenenud teadustööga 
piirkondade juhendamist kõrgema 
tasemega piirkondade poolt. See sisaldab 
meetmeid, mille eesmärgiks on parandada 
uurimisvõrgustikku ja juurdepääsu 
teadustöö rahastamisallikatele, samuti 
paremini integreerida majanduspiirkonna
teadustöös osalejaid ja ametiasutusi. Sellist 
tegevust rakendatakse tihedas seoses EL
regionaalpoliitikaga, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni ning hariduse ja koolituse 

Uus algatus „Teadmiste piirkonnad” 
hõlmab ja koondab piirkondlikke 
teadustöös osalejaid: kõrgkoole, 
uurimiskeskusi, tööstusettevõtteid, 
ametiasutusi (piirkondlikke nõukogusid või 
piirkondliku arengu asutusi). Projektid 
hõlmavad piirkondlike 
uuendusstrateegiate elluviimist toetavaid 
meetmeid, piirkondlike või piiriüleste 
rühmitiste teadusuuringute programmide 
ühist analüüsi (kooskõlas piirkondlike 
innovatsioonirühmitiste muu, laiema 
valdkonna tegevusega) ja vahendite 
kogumi väljatöötamist, mis võimaldavad 
neid kaasata teatud teadusuuringutesse, 
kaasa arvatud vähemarenenud teadustööga 
piirkondade juhendamist kõrgema 
tasemega piirkondade poolt ning suunata 
toetusi tekkivatesse teadmiste 
piirkondadesse. See sisaldab meetmeid, 
mille eesmärgiks on parandada 
uurimisvõrgustikku ja juurdepääsu 
teadustöö rahastamisallikatele, samuti 
paremini lõimida regionaalmajanduse
teadustöös osalejaid ja ametiasutusi. Sellist 
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programmidega. tegevust rakendatakse tihedas seoses ELi
regionaalpoliitikaga (struktuurifondide 
kasutamine), konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse ning hariduse ja koolituse 
programmidega. 

Justification

Successful development of Regional Innovation Strategies in FP5 and FP6 allows now to 
enter into the implementation phase. Institutions in neighbouring regions of two countries can 
be interested in creating common clusters.

Muudatusettepanek 102
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotis „Eesmärk”

Soodustada laienenud liidu teadusuuringute 
täieliku potentsiaali ärakasutamist, 
vabastades ja arendades EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute potentsiaali, samuti aidata 
tõsta nende piirkondade teadlaste 
suutlikkust, et nad saaksid edukalt osaleda 
EL tasandi teadusuuringutes.

Soodustada laienenud liidu teadusuuringute 
täieliku potentsiaali ärakasutamist, 
vabastades ja arendades ELi ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute potentsiaali, samuti aidata 
tõsta suure potentsiaaliga keskuste
suutlikkust ja võimaldada nende 
piirkondade teadlastel edukalt osaleda ELi
tasandi teadusuuringutes.

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Muudatusettepanek 103
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotis „Põhimõte”

Euroopa ei kasuta täielikult ära oma 
teadusuuringute potentsiaali eriti Euroopa 
teadus- ja tööstusarengu keskmest kaugel 
asuvates vähemarenenud piirkondades. Et 
aidata nende piirkondade teadlastel ja
asutustel anda oma panus Euroopa 
teadusuuringutesse, kasutades ühtlasi teiste 
Euroopa piirkondade teadmisi ja kogemusi, 
luuakse esitatud meetmega tingimused, mis 

Euroopa ei kasuta täielikult ära oma 
teadusuuringute potentsiaali eriti Euroopa 
teadus- ja tööstusarengu keskmest kaugel 
asuvates vähemarenenud piirkondades. Et 
aidata suure potentsiaaliga keskustel 
(olemasolev või tekkiv tipptase) või nende 
piirkondade teadlastel anda oma panus 
Euroopa teadusuuringutesse, kasutades 
ühtlasi teiste Euroopa piirkondade teadmisi 
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võimaldavad neil teadlastel rakendada oma 
potentsiaali ja mis toetavad Euroopa 
teadusruumi täielikku realiseerimist 
laienenud liidus. 

ja kogemusi, luuakse esitatud meetmega 
tingimused, mis võimaldavad neil 
teadlastel ja keskustel rakendada oma 
potentsiaali ning mis toetavad Euroopa 
teadusruumi täielikku realiseerimist 
laienenud liidus. Need meetmed põhinevad 
varasematel ja olemasolevatel meetmetel, 
nagu Euroopa tippkeskused ja teadmiste 
siirdekeskused.

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Muudatusettepanek 104
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotise „Tegevus” 

esimene taane

• teadlaste riikidevahelised kahepoolsed 
lähetused ühtluspiirkondade valitud 
organisatsioonide ja ühe või enama 
partneroraganisatsiooni vahel; valitud 
keskuste läbiviidav kogenud teadlaste 
värbamine muudest EL riikidest; 

• teadlaste ja juhtkonna riikidevahelised 
kahepoolsed lähetused ühtluspiirkondade 
valitud suure potentsiaaliga keskuste ja 
ühe või enama partnerorganisatsiooni 
vahel; valitud keskuste poolt läbi viidav
kogenud teadlaste ja juhtide värbamine 
liikmesriikidest, sidusriikidest ja 
kolmandatest riikidest;

Justification

For the development of high potential centres it is important to enquire also managerial staff 
(for instance a half year secondment of a top manager from a leading European research 
institute). No further restrictions are necessary - they may come also from third countries.

Muudatusettepanek 105
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotise „Tegevus” 

teine taane

• uurimisseadmete hankimine ja 
arendamine ning materiaalse keskkonna 
arendamine, mis võimaldaks täielikult ära 
kasutada kogu ühtluspiirkondade valitud 

• uurimisseadmete hankimine ja 
arendamine ning materiaalse keskkonna 
arendamine, mis võimaldaks täielikult ära 
kasutada kogu ühtluspiirkondade valitud 
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keskuste intellektuaalset potentsiaali; suure potentsiaaliga keskuste 
intellektuaalset potentsiaali;

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Muudatusettepanek 106
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotise „Tegevus” 

neljas taane

• hindamismehhanismid, mille kaudu iga 
ühtluspiirkonna teadusuuringukeskus 
saab hankida rahvusvahelise sõltumatu 
eksperthinnangu oma teadustöö kvaliteedi 
ja infrastruktuuri kohta.

välja jäetud

Justification

General evaluation of research centres cannot be a way to prove scientific excellence. The 
implementation would involve a number of practical difficulties. It can be realised by 
interested centres simply by inviting appropriate experts. Such action is enabled above.

Muudatusettepanek 107
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” alljaotise „Tegevus” 

viimane punkt

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

Taotletakse tihedat sünergiat ELi
regionaalpoliitikaga. Käesoleva teema 
alusel toetatavate meetmetega 
määratletakse vajadused ja võimalused 
ühtluspiirkondade suure potentsiaaliga 
keskuste võimekuse tugevdamiseks, mida 
võivad rahastada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondid. 

Seatakse sisse lihtsad haldus-, 
organisatsioonilised ja rahanduslikud 
mehhanismid ja tugistruktuurid, mis 
soodustavad erinevatest allikatest 
pärinevate vahendite liitmist; 
struktuurifondidest täiendavate vahendite 
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andmise eeskirjad põhinevad varasematel, 
nt rahastamiskava BONUSega saadud 
kogemustel.

Justification

Obstacles met by project coordinators trying to use funds from different programmes.

Muudatusettepanek 108
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadus ühiskonnas” alljaotise „Tegevus” seitsmes 

taane

Suhtlemise parandamine teadusmaailma ja 
poliitiliste otsustajate laiema ringi, 
ajakirjanduse ja üldsuse vahel, aidates 
teadlastel paremini oma tööd vahendada 
ning toetades teadusalast teavet ja 
ajakirjandust.

Vastastikuse mõistmise parandamine 
teadusmaailma ja poliitiliste otsustajate 
laiema ringi, ajakirjanduse ja üldsuse 
vahel, aidates teadlastel paremini oma tööd 
vahendada ning toetades teadusalast teavet 
ja ajakirjandust.

Justification

The communications means one-way relation. The involvement of the society is necessary.

Muudatusettepanek 109
I lisa IV peatüki „Võimekus” alljaotise „Teadusuuringute ühiskeskuse meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda” alljaotise „Tegevus” teise taande kolmas alataane a (uus)

– Varustada programmi GMES tulevane 
juhtimissüsteem vajalike uuringute ja 
teenustega, mis oleks kooskõlas komisjoni 
keskse rolliga selles programmis.

Justification

European Commission should play a central role in the future GMES governance, with a 
deep involvement of the JRC. In fact, JRC has unparalleled experience in GMES, so, without 
underestimating the role of other Agencies contributing to GMES, the JRC co-ordination 
among GMES service providers should be the centrepiece of GMES’ governance.

Muudatusettepanek 110
III lisa punkti a alapunkti 1 punkt 1 a (uus)

Koostööprojektid vahetavad välja kaks 
kuuenda raamprogrammi instrumenti: 
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lõimitud projektid ja sihtuuringute 
eriprojektid. Haldus- ja juhtimiseeskirjad 
jäävad siiski samaks, v.a siis kui 
muutmine on vajalik lihtsustamise 
eesmärgil.

Justification

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Muudatusettepanek 111
III lisa punkti a alapunkti 2 punkt 1 a (uus)

Raamprogrammis tippkeskuste 
võrgustikele juba seatud eesmärke 
laiendatakse progressiivselt 
partneritevahelisest lõimimisest kuni 
konkreetsete uurimisalaste lisaeesmärkide 
saavutamiseni.

Justification

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks.

Muudatusettepanek 112
III lisa punkti a alapunkt 4

Üksikute uurimisrühmade läbiviidavate
projektide toetamine. Kõnealust kava 
kasutatakse peamiselt teadlaste algatatud 
eesliiniuuringute toetamiseks, mida 
rahastatakse Euroopa teadusnõukogu 
raames.

Üksikute uurimisrühmade poolt läbi 
viidavate projektide toetamine. Kõnealust 
kava kasutatakse peamiselt teadlaste 
algatatud eesliiniuuringute toetamiseks, 
mida rahastatakse nn kaasavõetavate e. 
tegutsemiskohast sõltumatute toetuste abil 
Euroopa teadusnõukogu raames.

Justification

Grant agreements are signed between the Commission and another legal entity. However, if 
responsible researcher moves to another research organisation, the grant should be 
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transferred with him/her.

Muudatusettepanek 113
III lisa punkti a alapunkt 6

Selliste uurimisprojektide toetamine, mille 
puhul enamik ülikoolide, uurimiskeskuste 
või muude juriidiliste isikute läbiviidavast
teadustegevusest toimub konkreetsete 
rühmade, eriti VKEde huvides. 

Selliste uurimisprojektide toetamine, mille 
puhul enamik ülikoolide, uurimiskeskuste 
või muude juriidiliste isikute poolt läbi 
viidavast teadustegevusest toimub 
konkreetsete rühmade, eriti VKEde või 
nende ühenduste huvides. Püütakse 
kasutada Euroopa Investeerimispanga 
vahendeid.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Muudatusettepanek 114
III lisa punkti b alapunkti 1 joonealune märkus 25

25. Või nõukogu otsuste alusel, 
konsulteerides Euroopa Parlamendiga 

välja jäetud

Justification

Support action should be implemented under the co-decision procedure.

Muudatusettepanek 115
III lisa punkti b teine taane

Ühenduse rahaline toetus ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rakendamiseks, et 
saavutada eesmärk, mida ei ole võimalik 
saavutada punktis 1 nimetatud 
rahastamiskavade kaudu. Ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rahastamiseks 

Ühenduse rahaline toetus ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rakendamiseks, et 
saavutada eesmärk, mida ei ole võimalik 
saavutada punktis 1 nimetatud 
rahastamiskavade kaudu. Ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rahastamiseks 
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kombineeritakse eri liiki ja eri 
rahastamisallikatest (era- ja avalik sektor, 
Euroopa ja siseriiklikud allikad) pärinevaid 
vahendeid. Selline rahastamine võib 
toimuda mitmel viisil ja vahendite 
eraldamiseks või kasutamiseks 
kohaldatakse mitmeid mehhanisme: 
raamprogrammi toetus, Euroopa 
Investeerimispanga laenud, riskikapitali 
toetus. Ühiseid tehnoloogiaalgatusi võib 
otsustada ja rakendada vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171 (see võib 
hõlmata ühisettevõtete loomist) või 
eriprogramme käsitlevate otsuste alusel. 
Ühenduse toetuse andmine sõltub 
finantskorralduse üldprojekti 
kindlaksmääramisest, mis on kõikide 
asjaosaliste ametlik kohustus. 

kombineeritakse eri liiki ja eri 
rahastamisallikatest (era- ja avalik sektor, 
Euroopa ja siseriiklikud allikad) pärinevaid 
vahendeid. Selline rahastamine võib 
toimuda mitmel viisil ja vahendite 
eraldamiseks või kasutamiseks 
kohaldatakse mitmeid mehhanisme: 
raamprogrammi toetus, Euroopa 
Investeerimispanga laenud, riskikapitali 
toetus. Ühiseid tehnoloogiaalgatusi võib 
otsustada ja rakendada vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171 (see võib 
hõlmata ühisettevõtete loomist) või 
eriprogramme käsitlevate otsuste alusel. 
Ühenduse toetuse andmine sõltub 
finantskorralduse üldprojekti 
kindlaksmääramisest, mis on kõikide 
asjaosaliste ametlik kohustus. 
Osaluseeskirjades sätestatakse 
konkreetsed meetmed, mille abil 
õhutatakse ja toetatakse ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rakendamist, VKEde 
ja väikeste uurimisrühmade juurdepääsu 
ja osalust, sh nende piisavat osalemist 
otsustusprotsessis. See ühiste 
tehnoloogiaalgatuste aspekt peab 
kuuluma nende perioodilisse hindamisse.

Muudatusettepanek 116
III lisa punkti b alapunkt 4 a (uus)

Ühendus toetab tehnosiirdealgatusi ning 
aitab kaasa silla ehitamisele 
uurimistegevuse ja selle abil kasumi 
tootmise vahele andes Euroopa 
Investeerimisfondile vahendeid 
tehnosiirdevahendi juhtimiseks. 
Asutamislepingu artikli 167 alusel vastu 
võetud määrusega kehtestatava korra ja 
konkreetsed programmid loovate nõukogu 
otsuste alusel rahastatakse selle 
vahendiga tehnosiiret ülikoolidest, 
uurimiskeskustest või muudest 
juriidilistest isikutest, kes tegelevad 
tehnosiirdega.
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Justification

The technology transfer landscape in Europe suffers from a number of structural weaknesses 
that have been identified by various studies (e.g Techology transfer accelerator study from 
DG RTD, UK presidency EU biotechnology working group). In order to tackle this market 
failure, it is essential to develop a specific facility which could play an important role in 
preparing projects from universities or research centres to a development stage where
venture capital for example could thereafter play a role.

As of today, no Community instruments address this particular gap which is essential for the 
competitiveness of the European economy and the commercialisation of research. Given the 
importance of such gap, this technology transfer facility could be implemented through the 
7th Research Framework Programme and operated by the European Investment Fund (EIF) 
which would be able to bridge the gap between the Competitiveness and Innovation 
Programme and the Research Framework Programme.
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector.
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders.
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions.

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex.
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0077.
3 KOM(2004)0353 
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0224.
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP.
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary.

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved.

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters.

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme.

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science, as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe.

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research.

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 



PE 360.033v01-00 70/71 PR\571052ET.doc

ET

factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces.

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7.
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people.

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge.

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level.

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 



PR\571052ET.doc 71/71 PE 360.033v01-00

ET

worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT) 
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


