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LÜHISELGITUS

Programm „Euroopa horisont“ on ELi üheksas teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm, mis kestab 2021. aastast 2027. aastani. Euroopa Komisjon kavatseb rahastada 
programmi „Euroopa horisont“ ligikaudu 97,6 miljardi euro ulatuses, mida on rohkem kui 
programmile „Horisont 2020“ osaks saanud umbes 80 miljardi euro suurune rahastus. 
Programm „Euroopa horisont“ toetub eelnevatele õnnestumistele ja õpib eelmiste 
programmide kogemusest ning selle eesmärk on tugevdada liidu teaduslikke ja tehnoloogilisi 
aluseid, soodustada konkurentsivõimet ja tagada Euroopa valmisolek võtta juhtroll 21. sajandi 
väljakutsete lahendamisel, alates tervishoiust ja lõpetades globaalse soojenemise, 
digitaliseerimise ja ringmajandusega. 

Arvamuse koostaja on nõus, et programmi „Euroopa horisont“ õnnestumiseks on vaja 
tasakaalustatud kombinatsiooni järjepidevusest ja innovatsioonist ning et praeguse programmi 
evolutsioonist oleks rohkem kasu kui revolutsioonist. 

Järjepidevus aitab tagada teaduskogukonna ja programmiga „Euroopa horisont“ koostööd 
kavandatavate ettevõtete jaoks ennustatavust ja lihtsust. Samuti tugevdab järjepidevus 
programmi „Horisont“ brändi, lihtsustab tulemuste levitamist ning programmi tulemuste 
analüüsimist. Arvamuse koostaja väljendab heameelt seoses kolme samba struktuuri ning 
nende edukate komponentide järjepidevusega. Lisaks väljendab arvamuse koostaja heameelt 
selle üle, et toetused jäävad programmi „Euroopa horisont“ peamiseks rahastusmudeliks. 

Samas juhib uus „Horisont“ programm õigustatult tähelepanu mitmele puudusele. Näiteks on 
programmiga „Horisont 2020“ õnnestunud soodustada suurepäraseid teadusuuringuid, seda 
kinnitavad kvaliteetsetes teadusajakirjades avaldatud viited programmi „Horisont“ kaudu 
rahastatud publikatsioonidele, kuid ELi ökosüsteem ei soodusta murrangulist innovatsiooni 
ikka veel piisavalt. Arvamuse koostaja on seisukohal, et mitmed uuendused uues „Horisont“ 
programmis muudavad seda tugevamaks. Missioonide kontseptsiooni sissetoomisel on suurim 
potentsiaal edu saavutada. Mõned lihtsad, hästi rahastatud missioonid, millel on suur 
ühiskondlik mõju, võiksid mobiliseerida teadus- ja ärikogukonna. Uuel Euroopa 
innovatsiooninõukogul on potentsiaali kiirendada paljulubavate ideede skaleerimist, 
soodustada idufirmade tegevust ja tugevdada sidemeid teadus- ja äriringkondade vahel. 
Bürokraatia vähendamisel, avatud teaduse põhimõttel ja tugevdatud sünergiatel muude ELi 
programmidega on potentsiaal tuua kaasa positiivseid muutusi, kiirendada innovatsiooni ja 
saavutada konkreetseid tulemusi. 

Programmi „Euroopa horisont“ edu on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 
jaoks eriti oluline. Seda mitte üksnes sellepärast, et innovatsiooni ja teaduse eestvedaja rollis 
olemine on parim viis tagada kvaliteetsed töökohad ja ELi majanduse konkurentsivõimelisus 
tulevikus, vaid ka sellepärast, et programm „Euroopa horisont“ on võtmetähtsusega vahend, 
mis aitab lahendada paljusid pakilisi probleeme, millele keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjon oma töös keskendub ja mis tulenevad rahvusvahelistest kohustustest, 
mida EL on aidanud kujundada, näiteks Pariisi kokkulepe, kestliku arengu eesmärgid või 
Maailma Terviseorganisatsiooni suunised. 

Lõviosa programmi „Euroopa horisont“ rahastusest on suunatud II sambale. Kolm selle 
samba viiest teemavaldkonnast – a) tervishoid, d) kliima, energeetika ja liikuvus ning e) toit ja 
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loodusvarad – on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni vastutusaladega otseselt 
seotud ning hõlmavad suuremat osa II samba rahastusest. 

Hiljutise Eurobaromeetri küsitluse kohaselt soovib 70 % eurooplastest, et liit teeks 
tervishoiusektori jaoks rohkem. Arvamuse koostaja rõhutab, et tervishoiule suunatud 
kulutuste osakaalu vähendamine eelarves ei ole vastavuses kodanike ootustega, eelkõige 
praegusel populismi ja euroskeptitsismi ajastul. Seetõttu nõuab arvamuse koostaja, et 
tervishoiule suunatud kulutuste osakaal eelarvest jääks vähemalt samale tasemele, nagu see 
oli programmis „Horisont 2020“, ehk 9,7 % kogu eelarvest, mitte 8,18 %, nagu praeguste 
muudatustega pakutakse. Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et eelarve peaks II samba 
kahe komponendi vahel jaotuma samas proportsioonis, nagu programmis „Horisont 2020“: 70 
% peaks olema suunatud ühiskondlike väljakutsetega tegelemiseks ja laiema ühiskondliku 
mõju saavutamiseks ning 30 % tööstusliku konkurentsi suurendamiseks.

Vähk on üks peamisi probleeme, millega paljud Euroopa kodanikud kokku puutuvad. Oma 
elu jooksul haigestub vähki peaaegu iga kolmas eurooplane. Igal aastal sureb Euroopas vähki 
1,3 miljonit inimest, mis moodustab 26 % kõigist surmadest. Vaatamata edusammudele 
meditsiinis, jätkab vähi esinemissagedus kasvamist ning ELi liikmesriikide vahel ja nende 
sees on ravikvaliteedi osas jätkuvalt märkimisväärsed erinevused. Lisaks on vähk jätkuvalt 
peamine surma põhjustav haigus laste seas, kuna igal aastal sureb Euroopas vähki 6000 last. 
Innovaatilised lahendused pediaatrilise onkoloogia vallas on Euroopa järgmiste põlvkondade 
jaoks üliolulised, kuna igal aastal registreeritakse ELis noorte seas 35 000 uut vähijuhtumit. 
Kuna teadusuuringud ja innovatsioon on praegu selles valdkonnas killustunud ja ainuüksi 
riiklike meetmetega ei õnnestu saavutada piisavaid tulemusi, teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku korraldada esimene missioon lastega seotud kõrge suremuse ja pikaajalise 
haigestumusega valdkonnas, nimelt „Pediaatrilise vähi kõrvaldamine aastaks 2030“.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eriprogrammiga kajastatakse 
kliimamuutusega toimetuleku olulisust
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 
ning aidatakse rakendada peamisi 
kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

(5) Eriprogrammiga tunnistatakse 
kliimamuutust kui üht suurimat üleilmset 
ja ühiskondlikku probleemi ning 
kajastatakse kliimamuutusega toimetuleku 
kiireloomulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimakokkuleppe 
täitmisel ja ÜRO kestliku arengu 
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suunata 25 % ELi eelarvekulutustest 
kliimaeesmärkide toetamiseks. Eeldatakse, 
et eriprogrammi alusel võetavate meetmete 
puhul eraldatakse kogu eriprogrammi 
rahastamispaketist 35 % kliimaeesmärkide 
täitmiseks. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks eriprogrammi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti asjaomaste 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

eesmärkide elluviimisel ning aidatakse 
rakendada peamisi kliimameetmeid ja 
saavutada üldeesmärki suunata 30 % ELi 
eelarvekulutustest kliimaeesmärkide 
toetamiseks . Eeldatakse, et eriprogrammi 
alusel võetavate meetmete puhul 
eraldatakse kogu eriprogrammi 
rahastamispaketist 35 % kliimaeesmärkide 
täitmiseks. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks eriprogrammi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus, 
konsulteerides vastavate sidusrühmade ja 
kodanikuühiskonnaga, ning neid 
hinnatakse uuesti asjaomaste hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eriprogrammi meetmeid tuleks 
kasutada turutõrgete või mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamiseks 
proportsionaalsel viisil ilma erasektori 
rahalisi vahendeid dubleerimata ega 
tõrjumata ning neil peaks olema selge 
Euroopa lisaväärtus.

(6) Eriprogrammi meetmeid tuleks 
kasutada turutõrgete kõrvaldamiseks, 
eelkõige teadusuuringute ja innovatsiooni 
kaudu, tegeledes tähelepanuta jäänud 
ühiskondlike probleemidega, mida 
mõjutavad mitteoptimaalsed 
investeerimisolukorrad, ning 
investeeringute suurendamiseks ilma 
erasektori rahalisi vahendeid dubleerimata 
ega tõrjumata ning neil peaks olema selge 
Euroopa lisaväärtus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Eriprogrammi tuleks rakendada 
läbipaistva, kaasava ja strateegilise 
mitmeaastase kavandamisega, kaasates 
tasakaalustatult sidusrühmad 
(teaduskogukond, teadusuuringutega 



PE625.445v02-00 6/55 AD\1165338ET.docx

ET

tegelevad asutused, avalikke teenuseid 
kohalikul, piirkondlikul, siseriiklikul või 
rahvusvahelisel tasandil osutavad 
asutused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja erasektor, eelkõige 
VKEd), määratledes teadusuuringute 
prioriteedid ning eriprogrammi 
rakendamise meetmed ja vormi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kajastades seda olulist panust, mida 
teadusuuringud ja innovatsioon peaksid 
tegema toidu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ja biomajanduse ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja selleks, et 
kasutada ära vastavaid teadusuuringute ja 
innovatsiooni võimalusi tihedas 
koostoimes ühise 
põllumajanduspoliitikaga, toetatakse 
aastatel 2021–2027 eriprogrammi raames 
asjakohaseid meetmeid 10 miljardi euroga 
teemavaldkonnas „Toit ja loodusvarad“.

(7) Kajastades seda olulist panust, mida 
teadusuuringud ja innovatsioon peaksid 
tegema toidu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ja biomajanduse ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja selleks, et 
kasutada ära vastavaid teadusuuringute ja 
innovatsiooni võimalusi tihedas 
koostoimes ühise 
põllumajanduspoliitikaga, toetatakse 
aastatel 2021–2027 eriprogrammi raames 
asjakohaseid meetmeid 10 miljardi euroga 
teemavaldkonnas „Kestlik toit, keskkond ja 
loodusvarad“.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Meie tulevik on tihedalt seotud 
merede, ookeanide ja rannikute 
tulevikuga. Mered, ookeanid ja rannikud 
osutavad paljusid ökosüsteemi teenuseid 
ja on ressursirikkad, mõjutavad kliimat 
ning pakuvad palju majanduslikke 
võimalusi. Mõiste „meremajandus“ 
(igasugune ookeanide, merede, sadamate 
ja rannikualadega seotud 
majandustegevus) määratles Euroopa 
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Parlament 2012. aasta septembris oma 
raportis komisjoni teatise
„Meremajanduse kasv: jätkusuutliku 
majanduskasvu võimalused mere- ja 
merendusvaldkonnas“ kohta. Programmis 
„Euroopa horisont“ tuleks pöörata kõigis 
sammastes erilist tähelepanu 
meremajandusega seotud tegevustele, 
keskendudes eriti teemavaldkonnale „Toit 
ja loodusvarad“.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Eriprogrammi eesmärk peaks 
olema suurendada sidusrühmade ja 
kodanikuühiskonna kaasamist kogu 
programmi raames, sealhulgas 
teadusuuringute kava koostamisse, 
rakendamisse ja edastamisse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada ja levitada tipptasemel 
teadmisi;

(a) tugevdada Euroopa teadusbaasi 
ning edendada ja levitada tipptasemel 
teadmisi;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) edendada avatud teadust ja tagada (f) edendada avatud teadust ja tagada 
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nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 
juurdepääs tulemustele;

nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 
juurdepääs tulemustele ja 
uuringuandmetele (koos konkreetsete ja 
rangete eeskirjadega vajalike erandite 
tegemiseks, näiteks isikuandmete 
kaitsmiseks);

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) toetada liidu poliitiliste prioriteetide 
rakendamist;

(h) toetada liidu poliitiliste prioriteetide 
rakendamist, sh kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tugevdada teadusuuringute ja 
innovatsiooni sidet teiste 
poliitikavaldkondade, sealhulgas kestliku 
arengu eesmärkidega;

(i) tugevdada teadusuuringute ja 
innovatsiooni sidet teiste 
poliitikavaldkondade, eelkõige kestliku 
arengu eesmärkidega;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kaasata kodanikke ja lõppkasutajaid 
ühiskavandamise ja ühisloomise
protsessidesse;

(k) kaasata kodanikke, 
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
lõppkasutajaid teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskava koostamisse, 
sh ühiskavandamise ja ühisloomise 
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protsessidesse;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) kiirendada üleminekut 
keskkonnasäästliku, kestliku ja vähese 
CO2-heitega Euroopa majandusele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) ergutada novaatorlike ettevõtete, 
eelkõige VKEde loomist ja kasvamist;

(o) ergutada novaatorlike ettevõtete, 
eelkõige idufirmade ja VKEde loomist ja 
kasvamist;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teemavaldkond „Toit ja 
loodusvarad“, mida on kirjeldatud I lisa II 
samba jaotises 5;

(e) teemavaldkond „Kestlik toit, 
keskkond ja loodusvarad“, mida on 
kirjeldatud I lisa II samba jaotises 5;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 
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artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 
programmi rakendamiseks aastatel 2021–
2027 jooksevhindades 
94 100 000 000 eurot.

artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 
eriprogrammi rakendamiseks aastatel 
2021–2027 120 000 000 000 eurot 
püsivhindades (135 248 000 000 eurot
jooksevhindades).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga missiooni jaoks võib luua
missiooninõukogu. See koosneb umbes 15 
kõrgetasemelisest isikust, kelle hulgas on 
asjakohaste lõppkasutajate esindajad. 
Missiooninõukogu annab nõu järgmistes 
küsimustes:

1. Komisjon määrab iga missiooni 
jaoks läbipaistva ja avatud protsessi 
kaudu missiooninõukogu. 
Missiooninõukogu koosneb valdkondi ja 
huve tasakaalustatult esindavast 
maksimaalselt 15 kõrgetasemelisest 
eksperdist, sh asjakohaste lõppkasutajate 
esindajad, kes on valitud finantsmääruse 
artikli 237 kohaselt. Nõukogu tegutseb 
sõltumatuse, läbipaistvuse ja vastutuse 
põhimõtte kohaselt. Iga missiooni jaoks 
nimetab Euroopa Parlament ametisse 
kaks nõukogu liiget.

Missiooninõukogu annab nõu järgmistes 
küsimustes:

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööprogrammide sisu ja nende 
läbivaatamine missioonide eesmärkide 
saavutamiseks. See toimub 
ühiskavandamise teel koostöös 
sidusrühmade ja vajaduse korral 
üldsusega;

(a) tööprogrammide sisu ja nende 
läbivaatamine missioonide eesmärkide 
saavutamiseks. See toimub ühisloomise ja 
ühiskavandamise teel koostöös kõikide 
asjakohaste sidusrühmadega;
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogul on president, kelle 
nimetab komisjon pärast läbipaistvat 
värbamismenetlust. President on 
innovatsioonivaldkonnaga seotud 
kõrgetasemeline avaliku elu tegelane.

EIC nõuandekogul on president, kelle 
nimetab komisjon pärast läbipaistvat 
värbamismenetlust. President on 
teadusuuringute ja 
innovatsioonivaldkonnaga seotud 
kõrgetasemeline avaliku elu tegelane.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

President juhib EIC nõuandekogu, 
valmistab ette selle koosolekuid, määrab 
liikmetele ülesandeid ning võib luua 
sihipäraseid alamrühmi, eelkõige 
kujunemisjärgus tehnoloogiliste 
suundumuste kindlakstegemiseks EIC 
portfellis. President propageerib EIC 
tegevust, tegutseb kontaktisikuna 
komisjoni ja EIC vahel ning esindab EICd 
innovatsioonivaldkonnas. Komisjon võib 
ette näha presidendile tema kohustuste 
täitmisel haldusabi osutamise.

President juhib EIC nõuandekogu, 
valmistab ette selle koosolekuid, määrab 
liikmetele ülesandeid ning võib luua 
sihipäraseid alamrühmi, eelkõige 
kujunemisjärgus tehnoloogiliste 
suundumuste kindlakstegemiseks EIC 
portfellis. President propageerib EIC 
tegevust, tegutseb kontaktisikuna 
komisjoni ja EIC vahel ning esindab EICd 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas. Komisjon võib ette näha 
presidendile tema kohustuste täitmisel 
haldusabi osutamise.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse finantsmääruse 
artiklis 110 osutatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammid valmistatakse ette I 
lisas kirjeldatud strateegilise planeerimise 

Programmi rakendatakse finantsmääruse 
artiklis 110 osutatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammid valmistatakse ette I 
lisas kirjeldatud läbipaistva, kaasava ja 
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protsessi tulemusel. strateegilise mitmeaastase planeerimise 
protsessi tulemusel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammid sisaldavad prognoosi, kui 
suur protsent programmi vahenditest 
eraldatakse kliimavaldkonnaga seotud 
uuringutele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega
vastu eraldi tööprogrammid, et rakendada 
käesoleva otsuse artikli 3 lõikes 1 
sätestatud järgmiste komponentide raames 
võetavaid meetmeid:

2. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastu eraldi tööprogrammid, 
et rakendada käesoleva otsuse artikli 3 
lõikes 1 sätestatud järgmiste komponentide 
raames võetavaid meetmeid:

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave iga meetme ja missiooni jaoks 
eraldatava summa kohta ning orienteeriv 
rakendamise ajakava;

a) teave iga meetme, missiooni ja Euroopa 
partnerluse jaoks eraldatava summa kohta 
ning orienteeriv rakendamise ajakava;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimisega soodustatakse
kodanike ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ulatuslikku kaasamist
kõikidesse teadus- ja 
innovatsioonitegevuse etappidesse, ühist
teadmiste loomist ja soolise 
võrdõiguslikkuse tõhusat edendamist –
sealhulgas sooküsimuse sidumist teadus- ja 
innovatsioonitegevuse sisuga – ning 
tagatakse kõrgeimate usaldusväärsuse ja 
eetikastandardite järgimine ja 
propageeritakse sellistest standarditest 
kinnipidamist.

Strateegilise planeerimisega tagatakse
kodanike ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ulatuslik ja 
tasakaalustatud kaasamine kõikidesse 
teadus- ja innovatsioonitegevuse 
etappidesse, eelkõige tegevuskavade 
koostamisse, ühisesse teadmiste 
kujundamisse ja loomisesse ja soolise 
võrdõiguslikkuse tõhusasse edendamisse –
sealhulgas sooküsimuse sidumisse teadus-
ja innovatsioonitegevuse sisuga – ning 
tagatakse kõrgeimate usaldusväärsuse ja 
eetikastandardite järgimine ja 
propageeritakse sellistest standarditest 
kinnipidamist. Seepärast töötab komisjon
välja kodanike ja lõppkasutajate ning neid 
esindavate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kaasamise juhised ja 
kriteeriumid, et edendada ELi rahastatud 
projektides ühisloomist ja ühistootmist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise käigus 
määratakse kindlaks meetmed, mis tuleb 
võtta, et täita eesmärk investeerida 
vähemalt 35 % programmi „Euroopa 
horisont“ kogu rahastamispaketist 
kliimaga seotud teadusuuringutele ja 
innovatsioonile.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
eelkõige kestliku arengu eesmärke, et 
suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 
lahendamise kõrval luuakse võimalused 
uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et sotsiaalsete 
probleemide lahendamise kõrval luuakse 
võimalused, kui see on kestliku arenguga 
kooskõlas, uute konkurentsivõimeliste 
ettevõtete ja tööstusharude tekkeks, 
edendatakse konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja 
merendusuuringuid ja sellealast 
innovatsiooni hõlmavate tegevuste 
läbiviimisel strateegilist ja terviklikku 
lähenemisviisi kooskõlas ELi integreeritud 
merenduspoliitika, ühise kalanduspoliitika 
ja rahvusvaheliste kohustustega.

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Rõhutada tuleb 
keskkonna ja innovatsiooni vahelist seost, 
pöörates erilist tähelepanu 
looduspõhistele lahendustele, mis 
pakuvad nii majanduslikult kui ka 
ökoloogiliselt nutikaid lahendusi sellistele
probleemidele nagu kliimamuutused, 
ressursside nappus, saaste ja 
antimikroobikumiresistentsus;

Samal viisil rakendatakse 
mereökosüsteemide, kalavarude ja 
merendussektori innovatsiooni, 
teadusuuringute ja arengu ning 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
ning inimtervisele ja majanduslikule 
heaolule saadava kasu seoseid hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon ning 
ressursitõhususel põhinevate nutikate
ärimudelite loomine eesmärgiga minna 
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Euroopa Liidus üle ringmajandusele on 
oluline osa sambast „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
toetatakse sihtotstarbeliselt avatud 
juurdepääsu teaduspublikatsioonidele, 
teadmusvaramutele ja muudele 
andmeallikatele. Koostöös teiste ELi 
programmidega toetatakse tulemuste ja 
teadmiste levitamise meetmeid, sealhulgas 
tulemuste ja andmete koondamist ja 
ettevalmistamist sihtrühmadele ja 
võrgustikele sobivas keeles ja vormis nii 
kodanike, tööstussektori, haldusasutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kui ka 
poliitikakujundajate jaoks. Selleks võib 
raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
kasutada kõrgtehnoloogiat ja 
teabekogumisvahendeid.

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
toetatakse sihtotstarbeliselt avatud 
juurdepääsu teaduspublikatsioonidele ja 
uuringuandmetele (koos konkreetsete ja 
rangete eeskirjadega vajalikeks 
eranditeks, näiteks isikuandmete 
kaitsmiseks), teadmusvaramutele ja 
muudele andmeallikatele. Koostöös teiste 
ELi programmidega toetatakse tulemuste ja 
teadmiste levitamise meetmeid, sealhulgas 
tulemuste ja andmete koondamist ja 
ettevalmistamist sihtrühmadele ja 
võrgustikele sobivas keeles ja vormis nii 
kodanike, tööstussektori, haldusasutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kui ka 
poliitikakujundajate jaoks. Selleks võib 
raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
kasutada kõrgtehnoloogiat ja 
teabekogumisvahendeid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 
potentsiaalsete taotlejate teavitamiseks 
programmist (nt riiklikud kontaktpunktid).

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 
potentsiaalsete taotlejate ja kodanike 
teavitamiseks programmist teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate ja muude info 
levitamise algatuste kaudu (nt riiklikud 
kontaktpunktid).
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon on 
kestliku majanduskasvu ja tööstuse 
konkurentsivõime tagamise põhitegurid 
ning aitavad leida lahendusi tänastele 
probleemidele, pöörata võimalikult kiiresti 
vastupidiseks praeguse ohtliku negatiivse 
suundumuse, mille puhul majandusareng, 
loodusvarade kasutamine ja 
sotsiaalküsimused on omavahel seotud, 
ning luua selle baasil uusi ärivõimalusi.

Teadusuuringud ja innovatsioon on 
kestliku arengu, kaasava majanduskasvu 
ja tööstuse konkurentsivõime tagamise 
põhitegurid ning aitavad leida lahendusi 
tänastele probleemidele, pöörata 
võimalikult kiiresti vastupidiseks praeguse 
ohtliku negatiivse suundumuse, mille puhul 
majandusareng, loodusvarade kasutamine 
ja sotsiaalküsimused on omavahel seotud, 
ning luua selle baasil uusi kestlikke 
ärivõimalusi, mis toovad kasu kogu 
ühiskonnale.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võidab sellest tehnoloogia- ja 
tööstuslahenduste kasutaja ja väljatöötajana 
ning annab eeskuju, kuidas kaasaegne 
industrialiseeritud, kestlik, kaasav, avatud 
ja demokraatlik ühiskond ja majandus on 
võimelised toimima ja arenema. 
Soodustatakse ja propageeritakse 
majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspektidega seotud üha arvukamate 
näidete esilekerkimist kestliku 
tööstuspõhise tulevikumajanduse kohta, 
rajanegu need siis kõikide inimeste tervisel 
ja heaolul või vastupidaval, kaasaval ja 
turvalisel ühiskonnal või kättesaadaval 
puhtal energial ja liikuvusel või 
digimajandusel ja -ühiskonnal või 
valdkondadevahelisel ja loomingulisel 
tööstusel või kosmose-, mere- või 

EL võidab sellest tehnoloogia- ja 
tööstuslahenduste kasutaja ja väljatöötajana 
ning annab eeskuju, kuidas kaasaegne 
industrialiseeritud, kestlik, kaasav, avatud 
ja demokraatlik ühiskond ja majandus on 
võimelised toimima ja arenema viisil, mis 
toob kasu kestlikule arengule ja inimeste 
heaolule. Soodustatakse ja propageeritakse 
majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspektidega seotud üha arvukamate 
näidete esilekerkimist kestliku 
tööstuspõhise tulevikumajanduse kohta, 
rajanegu need siis kõikide inimeste tervisel 
ja heaolul või vastupidaval, kaasaval ja 
turvalisel ühiskonnal või kättesaadaval 
puhtal energial ja liikuvusel või 
digimajandusel ja -ühiskonnal või 
valdkondadevahelisel ja loomingulisel 



PE625.445v02-00 18/55 AD\1165338ET.docx

ET

maismaapõhistel lahendustel või toidu ja 
toitainetega seotud lahendustel või 
loodusvarade säästval kasutamisel, 
kliimakaitsel ja kliimamuutustega 
kohanemisel; kõigi nende puhul luuakse 
Euroopas jõukust ja kvaliteetsemaid 
töökohti. Tööstuse ümberkujundamine 
muutub äärmiselt oluliseks.

tööstusel või kosmose-, mere- või 
maismaapõhistel lahendustel või toidu ja 
toitainetega seotud kestlikel lahendustel 
või loodusvarade säästval kasutamisel, 
kliimakaitsel ja kliimamuutustega 
kohanemisel; kõigi nende puhul luuakse 
Euroopas jõukust ja kvaliteetsemaid 
töökohti. Tööstuse ümberkujundamine 
muutub äärmiselt oluliseks. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervisealased teadusuuringud annavad 
teadmistebaasi, mille tulemuseks on 
rohkem terveid inimesi ja patsientide 
parem hooldus. Tervisealastel 
teadusuuringutel on ainulaadne omadus 
olla seotud ja toimida tihedalt koos 
innovatsiooniga, patsientide hoolduse ja 
rahvatervisega ning toimida 
multidistsiplinaarses keskkonnas, kus on 
keerukad eeskirjad. Tervisealased 
teadusuuringud annavad lisaks 
majanduslikule kasule sotsiaalset väärtust 
ja on Euroopa kodanikele äärmiselt 
tähtsad.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervisega seotud teadusuuringud ja 
innovatsioon on mänginud selle 
saavutamises, ent samuti tervishoiu- ja 
hoolekandesektoris toimunud tootlikkuse ja 
kvaliteedi paranemises olulist rolli. Siiski 
seisab EL jätkuvalt silmitsi nii uute, 
esilekerkivate kui ka püsivate 
probleemidega, mis ohustavad liidu 

Tervisega seotud teadusuuringud ja 
innovatsioon on mänginud selle 
saavutamises, ent samuti tervishoiu- ja 
hoolekandesektoris toimunud tootlikkuse ja 
kvaliteedi paranemises olulist rolli. Siiski 
seisab EL jätkuvalt silmitsi nii uute, 
esilekerkivate kui ka püsivate 
probleemidega, mis ohustavad liidu 
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kodanikke ja rahvatervist, liidu tervishoiu-
ja sotsiaalkaitsesüsteemide kestlikkust ning 
liidu tervishoiu- ja hoolekandesektori 
konkurentsivõimet. Peamised 
terviseküsimused ELis hõlmavad muu 
hulgas järgmist: tervislike eluviiside 
ebapiisav edendamine ja haiguste ebapiisav 
ennetamine; mittenakkushaiguste 
ulatuslikum levik; 
antimikroobikumiresistentsuse levik ja 
nakkushaiguste epideemiate teke; 
keskkonnareostuse suurenemine; 
riikidevaheline ja riigisisene püsiv 
tervisealane ebavõrdsus, millel on 
ebaproportsionaalne mõju ebasoodsas 
olukorras või haavatavas eluetapis 
olevatele inimestele; terviseriskide 
tuvastamine, mõistmine, kontrolli all 
hoidmine, ennetamine ja leevendamine 
kiiresti muutuvas sotsiaalses, linna- ja 
looduskeskkonnas; Euroopa 
tervishoiusüsteemide kulukuse 
suurenemine ning personaalmeditsiini 
lähenemisviiside ja digiteerimise üha 
ulatuslikum levik tervishoius ja 
hoolekandes; ning Euroopa tervishoiu- ja 
hoolekandesektorile avalduv surve säilitada 
uute ja esilekerkivate globaalsete 
turuosaliste kõrval konkurentsivõime 
tervisevaldkonna innovatsioonis ja selle 
kaudu.

kodanikke ja rahvatervist, liidu tervishoiu-
ja sotsiaalkaitsesüsteemide kestlikkust ning 
liidu tervishoiu- ja hoolekandesektori 
konkurentsivõimet. Peamised 
terviseküsimused ELis hõlmavad muu 
hulgas järgmist: tervislike eluviiside 
ebapiisav edendamine ja haiguste ebapiisav 
ennetamine; mittenakkushaiguste 
ulatuslikum levik; 
antimikroobikumiresistentsuse levik ja 
nakkushaiguste epideemiate teke; 
keskkonnareostuse suurenemine; 
riikidevaheline ja riigisisene püsiv 
tervisealane ebavõrdsus, millel on 
ebaproportsionaalne mõju ebasoodsas 
olukorras või haavatavas eluetapis 
olevatele inimestele; terviseriskide 
varasem tuvastamine, mõistmine ja
kontrolli all hoidmine, ennetamine ja 
leevendamine elanikkonna tasandil
kiiresti muutuvas sotsiaalses, linna- ja 
looduskeskkonnas; Euroopa 
tervishoiusüsteemide kulukuse 
suurenemine ning personaalmeditsiini 
lähenemisviiside ja digiteerimise üha 
ulatuslikum levik tervishoius ja 
hoolekandes; Euroopa tervishoiu- ja 
hoolekandesektorile avalduv surve säilitada 
uute ja esilekerkivate globaalsete 
turuosaliste kõrval konkurentsivõime 
tervisevaldkonna innovatsioonis ja selle 
kaudu; ning liidu suurem vastastikune 
sõltuvus muudest piirkondadest 
üleilmastumise tõttu, mis nõuab üleilmset 
tervisealast käsitust;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus sureb igal aastal nelja peamise 
kroonilise haiguse tagajärjel (südame-
veresoonkonna haigused, vähk, 
hindamisteede haigused ja diabeet) 
550 000 tööealist inimest. Sellega 
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kaasnevad märkimisväärsed 
ühiskondlikud ja majanduslikud kulud.
OECD hinnangute kohaselt läheb 
550 000 tootliku inimese surm liidu 
majandusele maksma 115 miljardit eurot 
aastas. See vastab 0,8 %-le liidu SKPst.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need terviseküsimused on keerukad, 
üksteisega seotud ja oma olemuselt 
üleilmsed ning nõuavad 
multidistsiplinaarset, sektoriülest ja 
riikidevahelist koostööd. Teadus- ja 
innovatsioonitegevusega luuakse tihedad 
sidemed avastustele suunatud, kliiniliste, 
epidemioloogiliste, keskkonnaalaste ja 
sotsiaal-majanduslike uuringute vahel ning 
samuti reguleerimisalaste 
teadusuuringutega. Selle tegevuse käigus 
rakendatakse kombineeritult nii 
teadusringkondade kui ka tööstussektori 
oskusi ning soodustatakse nende koostööd 
tervishoiuteenuste pakkujate, patsientide, 
poliitikakujundajate ja kodanikega, et 
saavutada avaliku sektori rahastuse 
võimendus ning tagada tulemuste 
kasutuselevõtt nii kliinilises praktikas kui 
ka tervishoiusüsteemides. Samuti 
soodustatakse selle tegevusega strateegilist 
koostööd ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et 
koondada kokku eksperditeadmised, 
võimekus ja ressursid vajaliku 
mastaabisäästu, haarde ja kiiruse 
saavutamiseks ning jagada eeldatavat tulu 
ja kaasnevaid finantsriske.

Need terviseküsimused on keerukad, 
üksteisega seotud ja oma olemuselt 
üleilmsed ning nõuavad 
multidistsiplinaarset, sektoriülest ja 
riikidevahelist koostööd ja 
teadusuuringuid. Teadus- ja 
innovatsioonitegevusega luuakse tihedad 
sidemed avastustele suunatud, kliiniliste, 
epidemioloogiliste, keskkonnaalaste ja 
sotsiaal-majanduslike uuringute vahel ning 
samuti reguleerimisalaste 
teadusuuringutega. Selle tegevuse käigus 
rakendatakse kombineeritult nii 
teadusringkondade kui ka tööstussektori 
oskusi ning soodustatakse nende koostööd 
tervishoiuteenuste pakkujate, patsientide, 
poliitikakujundajate, asjaomaste 
sidusrühmade, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kodanikega, et 
saavutada avaliku sektori rahastuse 
võimendus ning tagada tulemuste 
kasutuselevõtt nii kliinilises praktikas kui 
ka tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemides. Samuti 
soodustatakse selle tegevusega strateegilist 
koostööd ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et 
koondada kokku eksperditeadmised, 
võimekus ja ressursid vajaliku 
mastaabisäästu, haarde ja kiiruse 
saavutamiseks ning jagada eeldatavat tulu 
ja kaasnevaid finantsriske.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et suurendada avalikult 
rahastatavast teadus- ja 
innovatsioonitegevusest saadavat 
ühiskondlikku kasu, lisavad programmi 
„Euroopa horisont“ taotlejad taotluse 
vastavasse sektsiooni plaani, milles 
kirjeldatakse, kuidas tagatakse 
juurdepääs projekti tulemustele.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu teadusuuringute rahastamisel on ka 
tulevikus oluline roll üldist huvi 
pakkuvate uuringute edendamisel, et 
aidata kaasa avaliku sektori otsuste 
tegemisele.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle teemavaldkonna tegevusi võib ellu 
viia liidu ja tööstuse partnerluse kaudu.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 3 – „Inimeste tervis ja heaolu“; 
kestliku arengu eesmärk nr 13 –
„Kliimameetmed“.

Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 2 – „Nälja kaotamine“;
kestliku arengu eesmärk nr 3 – „Inimeste 
tervis ja heaolu“; kestliku arengu eesmärk 
nr 13 – „Kliimameetmed“.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – punkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) Nende eesmärkide saavutamist 
toetab kõrgetasemeline rühm, nimelt 
tervishoiu juhtnõukogu. Ta tagab 
terviseuuringute programmide 
kooskõlastamise ja koostoime muude 
küsimustega, näiteks digisammas ja 
sellega seotud sambad, nagu Euroopa 
innovatsiooninõukogu, Euroopa 
Teadusnõukogu, aga ka strateegiliste 
partnerluste raames. Juhtnõukogu lähtub 
teadustegevusest ja hõlmab kõiki 
sidusrühmi, kusjuures aktiivselt on 
kaasatud ühiskond, kodanikud ja 
patsiendid. Talle tehakse ülesandeks 
juhtida / anda nõu tööprogrammi ja 
tervisega seotud missioonide 
väljatöötamisel. Tervisega seotud 
teadusuuringuprogrammide ja 
ühiskavandamise kooskõlastamine 
ühiskonnaga suurendab ühiskondlikku 
mõju ja vähendab jäätmeid.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haavatavas eluetapis (sünd, väikelapseiga, 
lapsepõlv, noorus, rasedus, keskiga, hiline 
täiskasvanuiga) olevatel inimestel, 

Haavatavas eluetapis (sünd, väikelapseiga, 
lapsepõlv, noorus, rasedus, hiline 
täiskasvanuiga) olevatel inimestel, 
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sealhulgas puudega või vigastatud 
inimestel on tervisega seotud erivajadused, 
mis nõuavad paremat arusaamist ja 
kohandatud lahendusi. See võimaldab 
vähendada sellise olukorraga seotud 
tervisealast ebavõrdsust ja parandada 
tervisenäitajaid ning seeläbi vananeda igas 
eluetapis aktiivse ja tervena, eelkõige 
tulenevalt heast tervisest elu algetapis, 
millega kaasneb väiksem vaimsete ja 
füüsiliste haiguste risk hilisemas elus.

sealhulgas puudega või vigastatud 
inimestel on tervisega seotud erivajadused, 
mis nõuavad paremat arusaamist ja 
kohandatud lahendusi. See võimaldab 
vähendada sellise olukorraga seotud 
tervisealast ebavõrdsust ja parandada 
tervisenäitajaid ning seeläbi vananeda igas 
eluetapis aktiivse ja tervena, eelkõige 
tulenevalt heast tervisest elu algetapis, 
millega kaasneb väiksem vaimsete ja 
füüsiliste haiguste risk hilisemas elus.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hästi kavandatud 
rahvatervisealased meetmed 
nakkuskoormuse ja nakkuste mõju 
vähendamiseks elutsüklis;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ema, isa, imiku ja lapse tervis ning 
lapsevanema roll;

– ema, isa, imiku ja lapse tervis (sh 
lapse ja ema ellujäämine) ning 
lapsevanema roll;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tervishoiuga seotud vajadused ja 
tagajärjed, mis on seotud kõrge suremuse 
ja pikaajalise haigestumisega, eelkõige 
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seoses lastega;

– sooline mõõde ja tervis.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mõju tervisele, mis tuleneb 
kõhklevast hoiakust vaktsiinide suhtes;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimest igapäevaelus ja töökohal 
ümbritsevast sotsiaalsest, majanduslikust ja 
füüsilisest keskkonnast tulenevate 
tervisemõjurite ja riskitegurite, sealhulgas 
digiteerimise, reostuse, kliimamuutuse ja 
muude keskkonnaprobleemidega seotud 
tervisemõju parem mõistmine aitab 
terviseriske ja vastavaid ohte paremini 
tuvastada ja leevendada, samuti vähendada 
kemikaalide ja keskkonnareostusega 
kokkupuutest tulenevate surma- ja 
haigusjuhtude arvu, toetada 
keskkonnasõbralikku, tervislikku, 
vastupanuvõimelist ja kestlikku elu- ja 
töökeskkonda, edendada tervislikke 
eluviise ja tervislikke tarbimisharjumusi 
ning kujundada õiglase, kaasava ja 
usaldusväärse ühiskonna.

Inimest igapäevaelus ja töökohal 
ümbritsevast sotsiaalsest, majanduslikust ja 
füüsilisest keskkonnast tulenevate 
tervisemõjurite, tervist määravate tegurite
ja riskitegurite, sealhulgas digiteerimise, 
reostuse, kiire linnastumise, 
kliimamuutuse ja muude riiklike ja 
rahvusvaheliste keskkonnaprobleemidega 
seotud tervisemõju parem mõistmine aitab 
parandada haiguste ennetamist ning 
terviseriske ja vastavaid ohte paremini 
tuvastada ja leevendada, samuti vähendada 
kemikaalide ja keskkonnareostusega 
kokkupuutest tulenevate surma- ja 
haigusjuhtude arvu, toetada 
keskkonnasõbralikku, tervislikku, 
vastupanuvõimelist ja kestlikku elu- ja 
töökeskkonda, edendada tervislikke 
eluviise, sh tubakatoodete tarbimist 
piiravate meetmete abil, ja tervislikke 
tarbimisharjumusi ning kujundada õiglase, 
kaasava ja usaldusväärse ühiskonna.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogialahendused
kemikaalidest, saasteainetest ja muudest 
stressiteguritest, sealhulgas kliima ja 
keskkonnaga seotud stressiteguritest ning 
mitme stressiteguri koosmõjust tulenevate 
ohtude, kokkupuute ja tervisemõju 
hindamiseks;

– ohutud ja mõjusad 
tehnoloogialahendused kemikaalidest, 
saasteainetest ja muudest stressiteguritest, 
sealhulgas kliima ja keskkonnaga seotud 
stressiteguritest ning mitme stressiteguri 
koosmõjust tulenevate ohtude, kokkupuute 
ja tervisemõju hindamiseks;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– inimeste füüsilist ja vaimset tervist 
ja heaolu mõjutavad keskkonnaalased, 
kutsealased, sotsiaalsed ja käitumuslikud 
tegurid ning nende koosmõju, kusjuures 
erilist tähelepanu tuleb pöörata 
haavatavatele ja puudega inimestele;

– inimeste füüsilist ja vaimset tervist 
ja heaolu, tootlikkust ja taastumist
mõjutavad keskkonnaalased, sh 
tehiskeskkonna alased (projekteerimine ja 
ehitus), kutsealased, majanduslikud, 
poliitilised, sotsiaalsed ja käitumuslikud 
tegurid ning nende koosmõju, kusjuures 
erilist tähelepanu tuleb pöörata 
haavatavatele ja puudega inimestele;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3. Mittenakkuslikud ja harvikhaigused 1.2.3. Mittenakkuslikud ja 
harvikhaigused, sealhulgas vähk

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittenakkushaigused, sealhulgas 
harvikhaigused on oluline tervisealane ja 
ühiskondlik probleem ning nende 
ennetamine ja ravi nõuab tõhusamate 
lähenemisviiside, sealhulgas 
personaalmeditsiini kasutamist.

Mittenakkushaigused, sealhulgas 
harvikhaigused on oluline tervisealane ja 
ühiskondlik probleem ning nende esmane 
ja teisene ennetamine ja ravi nõuab 
tõhusamate elanikkonna tasandi
lähenemisviiside, sealhulgas poliitikaalaste 
uuringute ja personaalmeditsiini 
kasutamist.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vahendid, sealhulgas biopangad ja 
põlvkondade genoomilised andmed, mis 
aitavad paremini mõista haiguste 
tekkemehhanisme ja arendada kiiremini 
isikustatud ravimeetodeid;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ravilahendused, sealhulgas nii 
farmakoloogiline kui ka 
mittefarmakoloogiline ravi;

– sobivad, ohutud, tulemuslikud ja 
taskukohased ravilahendused, sealhulgas 
nii farmakoloogiline kui ka 
mittefarmakoloogiline ravi;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 – taane 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kõrge rahuldamata kliiniliste 
vajaduste tasemega valdkonnad, näiteks 
haruldased vähiliigid, sealhulgas 
pediaatrilised vähiliigid;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taristu ja võimalused genoomse 
meditsiini arengupotentsiaali 
ärakasutamiseks kliinilises tavapraktikas.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetseks peetakse selliste haigustega 
seotud projekte, mille puhul riiklikud 
meetmed või kavad ei suuda üksi tulemusi 
saavutada või liidu taseme meetmetel 
oleks tulemustele märkimisväärne mõju.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimeste kaitsmine piiriüleste terviseohtude 
eest on tõsine rahvaterviseprobleem, mis 
nõuab tõhusat rahvusvahelist koostööd ELi
ja üleilmsel tasandil. See hõlmab 
nakkushaiguste ennetamist, nendeks 
valmisolekut ning nende varajast 
avastamist ja ravi, samuti 

Inimeste kaitsmine nakkushaiguste ja 
piiriüleste terviseohtude eest on tõsine 
rahvaterviseprobleem, mis nõuab tõhusat 
rahvusvahelist koostööd liidu ja üleilmsel 
tasandil. See hõlmab nakkushaiguste 
ennetamist, sh vaktsineerimist, nendeks 
valmisolekut ning nende varajast 
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antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemist terviseühtsuse põhimõttest 
lähtuvalt.

avastamist ja ravi, samuti 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemist terviseühtsuse põhimõttest 
lähtuvalt. Maailma Terviseorganisatsioon 
on koostanud nimekirja tähelepanuta 
jäetud haigustest, mis saavad piiratud 
äristiimulite tõttu ebapiisavas mahus 
erasektori teadus- ja 
innovatsioonitegevusega seotud 
investeeringuid. Selliste vaesusega seotud 
ja tähelepanuta jäetud haiguste 
koormusega tegelemiseks on vaja 
suuremaid avalikke investeeringuid. 

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nakkushaiguste ilmnemist, 
taasesinemist ja levikut, sealhulgas 
loomadelt inimesele ülekandumist
(zoonoos) ja mujalt keskkonnast (veest, 
mullast, taimedelt, toidult) inimesele 
levimist mõjutavad tegurid;

– nakkushaiguste ilmnemist, 
taasesinemist ja levikut, sealhulgas 
loomadelt inimesele ülekandumise 
mehhanisme (zoonoos) ja mujalt 
keskkonnast (veest, mullast, taimedelt, 
toidult) inimesele levimist ning 
ülekandumist vähendavate empiiriliste 
ennetuslahenduste rakendamist
mõjutavad tegurid;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uute antibiootikumide 
väljatöötamine superbakterite vastu 
võitlemiseks;



AD\1165338ET.docx 29/55 PE625.445v02-00

ET

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nakkushaiguste, samuti nendega 
kaasnevate haiguste ja nakkustega seotud 
vaktsiinid, diagnostika ja ravi;

– nakkushaiguste, samuti nendega 
kaasnevate haiguste ja nakkustega seotud 
diagnostika ja ravi;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nakkushaiguste piiriülesed aspektid 
ning väikeste või keskmiste tuludega 
riikidega seotud eriprobleemid, näiteks 
troopilised haigused.

– nakkushaiguste piiriülesed aspektid 
ning väikeste või keskmiste tuludega 
riikidega seotud eriprobleemid, näiteks 
troopilised haigused, AIDS, tuberkuloos ja 
malaaria. Vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haigustega 
võitlemiseks on vaja terviklikku 
lähenemisviisi, mis põhineks partnerlusel 
liikmesriikide ja mõjutatud 
piirkondadega.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivad, ohutud ja tõhusad vaktsiinid 
nakkushaiguste ennetamiseks ja 
profülaktikaks, sealhulgas uute 
vaktsiinide uurimine ning avastamine, 
tänapäevane immuniseerimistehnoloogia 
ja reguleerimisalased teadusuuringud;
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervisevaldkonna tehnoloogial ja 
vahenditel on rahvatervise seisukohalt väga 
tähtis roll ja need on aidanud oluliselt 
kaasa inimeste elukvaliteedi, tervise ja 
hoolekande tõhusale paranemisele ELis. 
Seepärast on sobivate, usaldusväärsete, 
ohutute ja kulutõhusate tervishoiu ja 
hoolekande valdkonna 
tehnoloogialahenduste ja vahendite 
kavandamine, väljatöötamine, 
kasutuselevõtt ja rakendamine 
strateegiliselt esmatähtis ning seejuures 
tuleb võtta piisaval määral arvesse puudega 
inimeste ja vananeva ühiskonna vajadusi. 
See hõlmab tehisintellekti ja muid 
digitehnoloogia väljundeid, millel on 
olemasolevate lahendustega võrreldes 
olulisi eeliseid ja millega edendatakse 
konkurentsivõimelist ja kestlikku 
tervishoiusektorit, kus luuakse väärtuslikke 
töökohti. Euroopa tervishoiusektor on üks 
ELi tähtsamaid majandussektoreid, mille 
arvele langeb 3 % SKPst ja kus töötab 1,5 
miljonit inimest.

Tervisevaldkonna tehnoloogial ja 
vahenditel on rahvatervise seisukohalt väga 
tähtis roll ja need on aidanud oluliselt 
kaasa inimeste elukvaliteedi, tervise ja 
hoolekande tõhusale paranemisele ELis. 
Seepärast on sobivate, juurdepääsetavate, 
usaldusväärsete, ohutute ja kulutõhusate 
tervishoiu ja hoolekande valdkonna 
tehnoloogialahenduste ja vahendite 
kavandamine, väljatöötamine, 
kasutuselevõtt ja rakendamine 
strateegiliselt esmatähtis ning seejuures 
tuleb võtta piisaval määral arvesse puudega 
inimeste ja vananeva ühiskonna vajadusi. 
See hõlmab tehisintellekti ja muid 
digivahendeid ja -tehnoloogiaid
väljundeid, millel on olemasolevate 
lahendustega võrreldes olulisi eeliseid ja 
millega edendatakse konkurentsivõimelist 
ja kestlikku tervishoiusektorit, kus luuakse 
väärtuslikke töökohti. Euroopa 
tervishoiusektor on üks ELi tähtsamaid 
majandussektoreid, mille arvele langeb 3 
% SKPst ja kus töötab 1,5 miljonit inimest.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.5 – lõik 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusuuringud, mis kaasavad 
kodanikke ja lõppkasutajaid (nt 
patsiendid ja/või arstid). 
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.6. Tervishoiusüsteemid 1.2.6. isikukesksed ja õiglased 
tervishoiusüsteemid.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervishoiusüsteemidel on ELi 
sotsiaalsüsteemides keskne roll ning 2017. 
aastal töötas tervishoiu ja sotsiaaltöö 
sektoris 24 miljonit inimest. Peamine 
prioriteet on muuta tervishoiusüsteemid 
kättesaadavaks, kulutõhusaks, 
vastupidavaks, kestlikuks ja 
usaldusväärseks ning vähendada 
ebavõrdsust muu hulgas selle kaudu, et 
Euroopa avatud andmetaristutele tuginevalt 
kasutatakse ära andmepõhise ja 
digiinnovatsiooni potentsiaali parema 
tervise ja inimkeskse hoolekande 
tagamiseks. Sellega edendatakse tervishoiu 
ja hoolekande digitaalset 
ümberkujundamist.

Tervishoiusüsteemidel on ELi 
sotsiaalsüsteemides keskne roll ning 2017. 
aastal töötas tervishoiu ja sotsiaaltöö 
sektoris 24 miljonit inimest. Peamine 
prioriteet on muuta tervishoiusüsteemid 
sõltumata sissetulekust kättesaadavaks
kõigile, kulutõhusaks, vastupidavaks, 
kestlikuks, ohutuks ja usaldusväärseks 
ning vähendada ebavõrdsust muu hulgas 
selle kaudu, et Euroopa avatud 
andmetaristutele tuginevalt kasutatakse ära 
andmepõhise ja digiinnovatsiooni 
potentsiaali parema tervise ja inimkeskse 
hoolekande tagamiseks. Sellega 
edendatakse tervishoiu ja hoolekande 
digitaalset ümberkujundamist.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tervishoiutehnoloogia hindamise 
tõhustamine;

– tervishoiutehnoloogia hindamise 
tõhustamine ja soodustamine ning 
tervishoiueelarvete tõhusama jaotamise 
toetamine tervishoiutulemustest lähtudes;
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teenuste kättesaadavuse ja 
tervisega seotud tulemuste võrdsus;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tervishoiuspetsialistide erialane 
koolitamine ja tehnilise oskusteabe ning 
uuenduslike e-tervise ja tervishoiu 
töömeetodite arendamine; 

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– õigeaegse terviseteabe kvaliteedi 
parandamine ja terviseandmete, sealhulgas 
elektrooniliste terviseandmete kasutuse 
tõhustamine ning seejuures turvalisusele, 
privaatsusele, koostalitlusvõimele, 
standarditele, võrreldavusele ja 
terviklikkusele piisava tähelepanu 
pööramine;

– õigeaegsuse ja kvaliteedi 
parandamine terviseteabe ja sellise taristu 
valdkonnas, mida kasutatakse 
terviseandmete, sealhulgas elektrooniliste 
terviseandmete tulemuslikuks kogumiseks 
ja kasutamiseks, ning seejuures 
turvalisusele, privaatsusele, 
koostalitlusvõimele, standarditele, 
võrreldavusele ja terviklikkusele piisava 
tähelepanu pööramine;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanikele suunatud lahendused 
ning patsientide võimestamine, 
enesejälgimine ja suhtlemine tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandetöötajatega, et tagada 
lõimitum tervishoid ja kasutajakeskne 
lähenemisviis;

– kodanikele suunatud lahendused 
ning patsientide võimestamine, sealhulgas 
patsiendi teatatud tulemuste mõõtmise 
parandamise kaudu, enesejälgimine ja 
suhtlemine tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandetöötajatega, et tagada 
lõimitum tervishoid ja kasutajakeskne 
lähenemisviis;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– andmete, teabe, teadmiste ja parima 
tava ammutamine tervishoiusüsteeme 
käsitlevatest ELi tasandi ja üleilmsetest 
teadusuuringutest.

– andmete, teabe, teadmiste ja parima 
tava ammutamine tervishoiusüsteeme 
käsitlevatest liidu tasandi ja üleilmsetest 
teadusuuringutest, sh 
hoolekandesüsteemide aspektid.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusuuringud, mis kaasavad 
kodanikke ja lõppkasutajaid (nt 
patsiendid ja/või arstid). 

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL sümboliseerib majanduskasvu ja 
sotsiaalpoliitika ainulaadsel viisil 
ühendamist, mis hõlmab ulatuslikku 

EL sümboliseerib kestliku arengu ja 
sotsiaalpoliitika ainulaadsel viisil 
ühendamist, mis hõlmab ulatuslikku 
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sotsiaalset kaasamist ning demokraatia, 
inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse ühist väärtustamist. See 
mudel areneb pidevalt ja nõuab muu hulgas 
üleilmastumisest ja tehnoloogilisest 
muutusest tulenevate küsimustega 
tegelemist. Samuti peab Euroopa 
reageerima püsivate julgeolekuohtudega 
seotud probleemidele. Terrorirünnakud ja 
radikaliseerumine, samuti küberrünnakud 
ja hübriidohud toovad esile olulised 
julgeolekuküsimused ja tekitavad 
ühiskonnas märkimisväärseid pingeid.

sotsiaalset kaasamist ning demokraatia, 
inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse ühist väärtustamist. See 
mudel areneb pidevalt ja nõuab muu hulgas 
üleilmastumisest ja tehnoloogilisest 
muutusest tulenevate küsimustega 
tegelemist. Samuti peab Euroopa 
reageerima püsivate julgeolekuohtudega 
seotud probleemidele. Terrorirünnakud ja 
radikaliseerumine, samuti küberrünnakud 
ja hübriidohud toovad esile olulised 
julgeolekuküsimused ja tekitavad 
ühiskonnas märkimisväärseid pingeid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kodanikke, riigiasutusi ja 
majandust tuleb kaitsta pidevate ohtude 
eest, mis tulenevad organiseeritud 
kuritegevusest, sealhulgas tulirelvade 
salakaubaveost, uimastikaubandusest ja 
inimkaubandusest. Samuti on oluline kaitse 
ja julgeoleku tugevdamine parema 
piirihalduse kaudu. Küberkuritegevus on 
sagenemas ja sellega seotud riskid 
muutuvad majanduse ja ühiskonna 
digiteerudes mitmekesisemaks. Euroopa 
peab jätkuvalt tegema jõupingutusi 
küberjulgeoleku, digiprivaatsuse ja 
isikuandmete kaitse tõhustamiseks ning 
kahjuliku ja väärteabe leviku vastu 
võitlemiseks, et tagada demokraatia ja 
majanduse stabiilsus. Ühtlasi on vaja teha 
lisapingutusi, et piirata kliimamuutuse tõttu 
sagenevate äärmuslike ilmastikunähtuste, 
näiteks üleujutuste, tormide, 
metsatulekahjusid põhjustavate põudade, 
mulla degradeerumise, maavärinate ja 
muude loodusõnnetuste mõju inimeste 
elule ja elatusallikatele. Katastroofid, olgu 
need loodusõnnetused või inimese 
põhjustatud, võivad ohustada olulisi 
ühiskonna toimimise aspekte, näiteks 

Euroopa kodanikke, riigiasutusi ja 
majandust tuleb kaitsta pidevate ohtude 
eest, mis tulenevad organiseeritud 
kuritegevusest, sealhulgas tulirelvade 
salakaubaveost, uimastikaubandusest ja 
inimkaubandusest. Samuti on oluline kaitse 
ja julgeoleku tugevdamine parema 
piirihalduse kaudu. Küberkuritegevus on 
sagenemas ja sellega seotud riskid 
muutuvad majanduse ja ühiskonna 
digiteerudes mitmekesisemaks. Euroopa 
peab jätkuvalt tegema jõupingutusi 
küberjulgeoleku, digiprivaatsuse ja 
isikuandmete kaitse tõhustamiseks ning 
aktiivseks kahjuliku ja väärteabe leviku 
vastu võitlemiseks, et tagada demokraatia 
ja majanduse stabiilsus. Ühtlasi on vaja 
teha lisapingutusi, et piirata kliimamuutuse 
tõttu sagenevate äärmuslike 
ilmastikunähtuste, näiteks üleujutuste, 
tormide, metsatulekahjusid põhjustavate 
põudade, mulla degradeerumise, 
maavärinate ja muude loodusõnnetuste 
mõju inimeste elule ja elatusallikatele. 
Katastroofid, olgu need loodusõnnetused 
või inimese põhjustatud, võivad ohustada 
olulisi ühiskonna toimimise aspekte, 
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tervishoidu, energiavarustust ja valitsemist. näiteks tervishoidu, energiavarustust ja 
valitsemist.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– primaarsektorite (eelkõige 
põllumajanduse ja metsanduse) 
suutlikkus vastupidavamate ja 
kestlikumate maakasutusviiside 
eesmärgil, eriti kohalike ja piirkondlike 
kõrg- ja madalveeseisude ennetamisel, 
sealhulgas looduspõhiste lahenduste 
kaudu;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ühiskonna suutlikkus suurõnnetuse 
riske paremini juhtida ja neid vähendada, 
sealhulgas looduspõhiste lahenduste abil, 
ning sel eesmärgil olemasolevate ja uute 
riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja 
neile reageerimise tõhustamine;

– ühiskonna ja kohalike 
omavalitsuste suutlikkus suurõnnetuse 
riske paremini juhtida ja neid vähendada, 
sealhulgas looduspõhiste lahenduste abil, 
ning sel eesmärgil olemasolevate ja uute 
riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja 
neile reageerimise tõhustamine, sh 
maakasutuse ja linnaplaneerimise kaudu;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võimekus reageerida 
katastroofidest tingitud nakkushaiguste 
puhangutele;
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– innovaatilised käsitlusviisid 
terviseandmete / tegelike andmete 
kasutamise turvalisuse tagamiseks 
(sealhulgas patsiendiregistrid ja 
elektroonilised tervisekaardid ning 
seejuures turvalisusele, privaatsusele, 
koostalitlusvõimele, standarditele, 
võrreldavusele ja terviklikkusele piisava 
tähelepanu pööramine); 

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmine on ELis peamine tööhõive ja 
jõukuse allikas: selle arvele langeb üle 
kolmveerandi ELi üleilmsest ekspordist ja 
enam kui 100 miljonit otseselt või kaudselt 
loodud töökohta. ELi tootmissektori 
peamine ülesanne on toota üleilmse 
konkurentsivõime säilitamiseks suure 
lisaväärtusega arukamaid ja 
kohandatumaid tooteid oluliselt väiksemate 
energiakasutuskuludega. Lisaväärtuse 
loomisele aitavad oluliselt kaasa 
loomingulised ja kultuurilised sisendid.

Tootmine on ELis peamine tööhõive ja 
jõukuse allikas: selle arvele langeb üle 
kolmveerandi ELi üleilmsest ekspordist ja 
enam kui 100 miljonit otseselt või kaudselt 
loodud töökohta. ELi tootmissektori 
peamine ülesanne on muutuda 
kestlikumaks ja toota üleilmse 
konkurentsivõime säilitamiseks suure 
lisaväärtusega arukamaid ja 
kohandatumaid tooteid oluliselt väiksemate 
energiakasutuskuludega ja väiksema CO2-
jalajäljega ning energia- ja 
ressursitõhusamaid protsesse kasutades. 
Lisaväärtuse loomisele aitavad oluliselt 
kaasa loomingulised ja kultuurilised 
sisendid.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – lõik 2 – taane 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– plokiahela tehnoloogialahenduste 
katsetamine konkreetsetes sektorites;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehastevahelistel ressursivoogudel 
põhinev sektori- ja linnakogukonnaülene 
tööstussümbioos; protsessid ja materjalid 
ressursside transportimiseks, 
muundamiseks, korduvkasutamiseks ja 
ladustamiseks koos kõrvalsaaduste, 
jäätmete ja CO2 väärindamisega;

– tehastevahelistel ressursivoogudel 
põhinev sektori- ja linnakogukonnaülene 
tööstussümbioos; protsessid ja materjalid 
ressursitõhususe suurendamiseks 
kaskaadkasutuse kaudu, transportimiseks, 
muundamiseks, korduvkasutamiseks ja 
ladustamiseks koos kõrvalsaaduste, 
jäätmete ja CO2 väärindamisega, kui see 
on keskkonna seisukohast ohutu ja aitab 
saavutada olulisi tulemusi 
kliimavaldkonnas;

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusama olelusringiga, kestvamad 
ning hõlpsamini täiendatavad, 
parandatavad, osadeks võetavad ja 
ringlussevõetavad tooted;

– tõhusama olelusringiga, kestvamad 
ning hõlpsamini täiendatavad, 
parandatavad, osadeks võetavad ja 
ringlussevõetavad tooted, et toetada nende 
kohandatud ja vastupidavate 
ökosüsteemide kohalike ressursside 
olemasolu, kust biomass pärineb;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uuenduslikud lahendused 
traditsiooniliste lähteainete kasutamiseks, 
sealhulgas sama liiki lähteainete (lehtpuit 
ja okaspuit) alternatiivide kasutamine, et 
saavutada kohalike ressursside, kohalike
liikide ja hästi kohandatud ökosüsteemide 
maksimaalne väärtus;

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööstusest pärineva CO2

väärindamine;
– tõhusad tööstuslikud protsessid 
CO2 kogumiseks, sealhulgas CO2

väärindamine, kui on tõendatud, et see on 
keskkonna seisukohast ohutu ja toob 
kliimale märkimisväärset kasu;

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektriseadmete ja 
ebatraditsiooniliste energiaallikate 
kasutamine tööstusettevõtetes ning energia 
ja ressursside liikumine tööstusettevõtete 
vahel (näiteks tööstussümbioosi kaudu);

– elektriseadmete ja puhaste
energiaallikate kasutamine 
tööstusettevõtetes ning energia ja 
ressursside liikumine tööstusettevõtete 
vahel (näiteks tööstussümbioosi kaudu);

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööstustooted, mille puhul – tööstustooted, sh ehituses, mille 
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kasutatakse kogu olelusringi vältel 
tootmisprotsesse, kus CO2-heide on vähene 
või puudub.

puhul kasutatakse kogu olelusringi vältel 
tootmisprotsesse, kus CO2-heide on vähene 
või puudub.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks tuleb ELis üle minna vähese 
CO2-heitega ressursitõhusale ja 
vastupidavale majandusele ja ühiskonnale. 
Selle aluseks on põhjalikud muutused 
tehnoloogia ja teenuste valdkonnas ning 
ettevõtete ja tarbijate käitumises, samuti 
hõlmab see uusi valitsemisvorme. Üleilmse 
keskmise temperatuuri tõusu piiramine 
sellisel määral, et see jääb tublisti alla 2 °C, 
ning jõupingutused selle piiramiseks 1,5 
°C-ni nõuavad kiireid edusamme CO2

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 
ja kasvuhoonegaaside heite olulist 
piiramist transpordisektoris6. Samuti on 
vaja uut impulssi uue põlvkonna 
läbimurrete kiiremaks saavutamiseks ning 
uuendusliku tehnoloogia ja uuenduslike 
lahenduste tutvustamiseks ja 
kasutuselevõtuks; selleks tuleks kasutada 
ka digi- ja kosmosetehnoloogiast 
tulenevaid võimalusi. Selle eesmärgi 
järgimiseks rakendatakse lõimitud 
lähenemisviisi, mis hõlmab CO2 
heitkoguste vähendamist, ressursitõhusust, 
õhusaaste vähendamist, tooraine 
kättesaadavust ja ringmajandust.

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks tuleb ELis üle minna vähese 
CO2-heitega ressursitõhusale, kestlikule ja 
vastupidavale majandusele ja ühiskonnale. 
Selle aluseks on põhjalikud muutused 
tehnoloogia ja teenuste valdkonnas ning 
ettevõtete ja tarbijate käitumises, samuti 
hõlmab see uusi valitsemisvorme. Üleilmse 
keskmise temperatuuri tõusu piiramine 
sellisel määral, et see jääb tublisti alla 2 °C, 
ning jõupingutused selle piiramiseks 1,5 
°C-ni nõuavad kiireid edusamme CO2

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 
ja kasvuhoonegaaside heite olulist 
piiramist transpordisektoris6. Samuti on 
vaja uut impulssi uue põlvkonna 
läbimurrete kiiremaks saavutamiseks ning 
uuendusliku tehnoloogia ja uuenduslike 
lahenduste tutvustamiseks ja 
kasutuselevõtuks; selleks tuleks kasutada 
ka digi- ja kosmosetehnoloogiast 
tulenevaid võimalusi. Selle eesmärgi 
järgimiseks rakendatakse lõimitud 
lähenemisviisi, mis hõlmab CO2 
heitkoguste vähendamist, ressursitõhusust, 
õhusaaste vähendamist, tooraine 
kättesaadavust ja ringmajandust.

_________________ _________________

6 CO2 heitkoguste olulist vähendamist 
muudes sektorites käsitletakse 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teiste 
tegevusvaldkondade raames.

17 CO2 heitkoguste olulist vähendamist 
muudes sektorites käsitletakse 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teiste 
tegevusvaldkondade raames.



PE625.445v02-00 40/55 AD\1165338ET.docx

ET

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas teemavaldkonnas läbi viidav 
tegevus aitab kaasa eelkõige energialiidu, 
kuid ka digitaalse ühtse turu ning tööhõive, 
majanduskasvu ja investeerimise 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele, 
ELi üleilmse positsiooni tugevdamisele 
ning ELi uue tööstuspoliitikastrateegia, 
ringmajanduse, tooraineid käsitleva 
algatuse, julgeolekuliidu ja linnade 
tegevuskava, samuti ELi ühise 
põllumajanduspoliitika ning müra ja 
õhusaaste vähendamist käsitlevate ELi 
õigusnormide edendamisele.

Käesolevas teemavaldkonnas läbi viidav 
tegevus aitab kaasa Pariisis kokkuleppe 
kohaste liidu kohustuste täitmisele, 
eelkõige energialiidu, kuid ka digitaalse 
ühtse turu ning tööhõive, majanduskasvu ja 
investeerimise tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele, ELi üleilmse positsiooni 
tugevdamisele ning ELi uue 
tööstuspoliitikastrateegia, ringmajanduse, 
tooraineid käsitleva algatuse, 
julgeolekuliidu ja linnade tegevuskava, 
samuti ELi ühise põllumajanduspoliitika 
ning müra ja õhusaaste vähendamist 
käsitlevate ELi õigusnormide 
edendamisele.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 7 – „Taskukohane ja puhas 
energia“; kestliku arengu eesmärk nr 9 –
„Tööstus, innovatsioon ja taristu“; kestliku 
arengu eesmärk nr 11 – „Säästvad linnad ja 
kogukonnad“; kestliku arengu eesmärk nr 
13 – „Kliimameetmed“.

Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 3 – „Inimeste tervis ja 
heaolu“, kestliku arengu eesmärk nr 7 –
„Taskukohane ja puhas energia“; kestliku 
arengu eesmärk nr 9 – „Tööstus, 
innovatsioon ja taristu“; kestliku arengu 
eesmärk nr 11 – „Säästvad linnad ja 
kogukonnad“; kestliku arengu eesmärk nr 
13 – „Kliimameetmed“.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi eesmärk on olla maailmas juhtival 
kohal taskukohaste, turvaliste ja säästvate 
energiatehnoloogiate poolest, mis 
parandavad ELi konkurentsivõimet 
üleilmsetes väärtusahelates ja positsiooni 
kasvuturgudel. ELis valitsevad erinevad 
klimaatilised, geograafilised, keskkonna- ja 
sotsiaalmajanduslikud tingimused ning 
vajadus tagada energia turvalisus ja 
juurdepääs toorainele tingivad 
energiaalaste lahenduste, sealhulgas 
mittetehniliste lahenduste ulatusliku valiku. 
Mis puutub taastuvenergiatehnoloogiasse, 
peavad kulud veelgi vähenema ja jõudlus 
paranema, parandada tuleb 
energiasüsteemiga ühendamist ja välja 
töötada läbimurdelised 
tehnoloogialahendused. Fossiilkütuste osas 
on kliimaeesmärkide täitmiseks oluline 
vähendada nende kasutamisest tingitud 
CO2-heidet.

ELi eesmärk on olla maailmas juhtival 
kohal taskukohaste, turvaliste ja säästvate 
energiatehnoloogiate poolest, mis 
parandavad ELi konkurentsivõimet 
üleilmsetes väärtusahelates ja positsiooni 
kasvuturgudel. ELis valitsevad erinevad 
klimaatilised, geograafilised, keskkonna- ja 
sotsiaalmajanduslikud tingimused ning 
vajadus tagada energia turvalisus ja 
juurdepääs toorainele tingivad 
energiaalaste lahenduste, sealhulgas 
mittetehniliste lahenduste ulatusliku valiku. 
Mis puutub taastuvenergiatehnoloogiasse, 
peavad kulud veelgi vähenema ja jõudlus 
paranema, parandada tuleb 
energiasüsteemiga ühendamist ja välja 
töötada läbimurdelised 
tehnoloogialahendused. Fossiilkütuste osas 
on kliimaeesmärkide täitmiseks oluline 
need järk-järgult kasutuselt kõrvaldada.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasäästlikud lahendused, 
mis võimaldavad tagada süsteemi 
töökindluse, täiendades seda ning minnes 
kaugemale taastuvenergiast ja 
elektriseadmetel põhinevatest hoidlatest; 

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 4 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hoonete olelusringi
projekteerimine, nende ehitamine, 
toimimine ja lammutamine, võttes energia-

– vähese CO2-heitega hoonete
projekteerimine, materjalikasutus,
ehitamine, toimimine ja lammutamine, 
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ja ressursitõhususe ning kliimatingimustele 
vastupidavuse saavutamiseks arvesse 
ringlust ja keskkonnatoimet, ning nende 
hoonete lammutusjärgne ringlussevõtt;

võttes energia- ja ressursitõhususe ning 
kliimatingimustele vastupidavuse ja CO2-
jalajälje vähendamise saavutamiseks 
arvesse ringlust ja keskkonnatoimet, ning 
nende hoonete lammutusjärgne 
ringlussevõtt;

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektriliste lahenduste kasutussevõtt 
kõigi transpordiliikide puhul (nt akud, 
kütuseelemendid, hübridiseerimine jm), 
sealhulgas sõidukite/laevade/õhusõidukite 
jõuseadmete uued tehnoloogiad, kiire 
laadimine/tankimine, energiakogumine 
ning kasutajasõbralikud ja 
juurdepääsetavad liidesed 
laadimistaristuga, millega tagatakse 
koostalitlusvõime ja teenuste sujuv 
pakkumine; vähese heitega ja 
heitevabadele sõidukitele ettenähtud 
konkurentsivõimeliste, ohutute, 
hästitoimivate ja säästlike akude 
väljatöötamine ja turuletoomine;

– elektriliste lahenduste kasutussevõtt 
kõigi transpordiliikide puhul (nt akud, 
kütuseelemendid, hübridiseerimine jm), 
sealhulgas sõidukite/laevade/õhusõidukite 
jõuseadmete uued tehnoloogiad, kiire 
laadimine/tankimine, energiakogumine 
ning kasutajasõbralikud ja 
juurdepääsetavad liidesed tankimis- ja 
laadimistaristuga, millega tagatakse 
koostalitlusvõime ja teenuste sujuv 
pakkumine; vähese heitega ja 
heitevabadele sõidukitele ettenähtud 
konkurentsivõimeliste, ohutute, 
hästitoimivate, ringlussevõetavate ja 
säästlike akude väljatöötamine ja 
turuletoomine;

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogiad, sealhulgas taastuvad 
vedel- ja gaaskütused ning nendega seotud 
väärtusahelad, nii energia salvestamise 
igapäevase kui ka hooajalise vajaduse 
rahuldamiseks;

– tehnoloogiad, sealhulgas vähese 
CO2-heitega või taastuvad vedel- ja 
gaaskütused ning nendega seotud 
väärtusahelad, nii energia salvestamise 
igapäevase kui ka hooajalise vajaduse 
rahuldamiseks;
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– heitevabad vesinikul töötavad 
kütuseelemendid ning ELi väärtusahel 
tehnilisest lahendusest kuni lõppkasutuseni 
mitmesugusel otstarbel.

– puhas vesiniku ja 
kütuseelementide tehnoloogia ning ELi 
väärtusahel tehnilisest lahendusest kuni 
lõppkasutuseni mitmesugusel otstarbel.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. TEEMAVALDKOND „TOIT JA 
LOODUSVARAD“

5. TEEMAVALDKOND „KESTLIK 
TOIT, KESKKOND JA 
LOODUSVARAD“

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 2 – „Nälja kaotamine“; kestliku 
arengu eesmärk nr 6 – „Puhas vesi ja 
kanalisatsioon“; kestliku arengu eesmärk 
nr 11 – „Säästvad linnad ja kogukonnad“; 
kestliku arengu eesmärk nr 12 –
„Vastutustundlik tarbimine ja tootmine“; 
kestliku arengu eesmärk nr 13 –
„Kliimameetmed“; kestliku arengu 
eesmärk nr 14 – „Veealune elu“; kestliku 
arengu eesmärk nr 15 – „Elu maismaal“.

Kõnealuse tegevusega aidatakse otseselt 
kaasa eelkõige järgmiste kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele: kestliku arengu 
eesmärk nr 2 – „Nälja kaotamine“; kestliku 
arengu eesmärk nr 3 – „Inimeste tervis ja 
heaolu“, kestliku arengu eesmärk nr 6 –
„Puhas vesi ja kanalisatsioon“; kestliku 
arengu eesmärk nr 11 – „Säästvad linnad ja 
kogukonnad“; kestliku arengu eesmärk nr 
12 – „Vastutustundlik tarbimine ja 
tootmine“; kestliku arengu eesmärk nr 13 –
„Kliimameetmed“; kestliku arengu 
eesmärk nr 14 – „Veealune elu“; kestliku 
arengu eesmärk nr 15 – „Elu maismaal“.
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elurikkuse, ökosüsteemi teenuste ja 
hea elukvaliteedi suundumuste ja lõimitud 
stsenaariumide modelleerimine eri 
mastaapides ja perspektiividega; 
biotoopide ja ökosüsteemide võimalik 
panus CO2 sidumisel mitmesugustes 
kliimamuutuste stsenaariumides;

– elurikkuse, ökosüsteemi teenuste ja 
hea elukvaliteedi suundumuste ja lõimitud 
stsenaariumide modelleerimine eri 
mastaapides ja perspektiividega; 
biotoopide ja ökosüsteemide võimalik 
panus CO2 sidumisel mitmesugustes 
kliimamuutuste stsenaariumides; seosed 
teatavate ühendite kasutamise ja 
tolmeldajate suurenenud 
suremusnäitajate vahel;

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästva ja vastupidava tootmise 
meetodid, tehnoloogiad ja vahendid 
põllumajandustootmises ja metsanduses;

– säästva ja vastupidava tootmise 
meetodid, tehnoloogiad ja uuenduslikud 
vahendid põllumajandustootmises ja 
metsanduses ning veeressursside 
võimalikult tõhusaks kasutamiseks;

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taimekahjurid ja -haigused ning 
loomatervis ja loomade heaolu, 
vaidlusaluste pestitsiidide, 
antibiootikumide ja muude ainete 
kasutamise alternatiivid;

– taimekahjurid ja -haigused ning 
loomatervis ja loomade heaolu, 
vaidlusaluste pestitsiidide, 
antibiootikumide ja muude ainete 
kasutamise alternatiivid; mittekeemiliste 
madala riskiastmega pestitsiidide 
uuringud, et toetada vähese 
pestitsiidikasutusega taimekaitset;
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– avatud andmesüsteemid, mis 
edendavad taime-, patogeeni- ning 
keskkonnaandmete ja -teadmiste jagamist, 
võimaldades edasisi teadusuuringuid, 
keskkonnaplaneerimist ja kaubanduslike 
toodete arendamist;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandus- ja 
metsandussüsteemid 
põllumajandusettevõtte tasandist kuni 
maastiku tasandini; ökosüsteemi teenuste 
kasutamine ja rakendamine 
primaartootmises;

– uuenduslikud põllumajandus- ja 
metsandussüsteemid 
põllumajandusettevõtte tasandist kuni 
maastiku tasandini; ökosüsteemi teenuste 
kasutamine ja rakendamine 
primaartootmises;

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandustootmise uuendused 
põllumajanduse, vesiviljeluse ja 
metsanduse kokkupuutepunktides ning 
linnapiirkondades;

– põllumajandustootmise uuendused 
põllumajanduse, vesiviljeluse ja 
metsanduse kokkupuutepunktides ning 
linnapiirkondades; säästev loomasööt 
eesmärgiga arendada alternatiive 
palmiõlitoodetele liidu põllumajanduses;

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2.4. Mered ja ookeanid 5.2.4. Mered, ookeanid ja meremajandus

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mere bioloogilised ressursid, 
kalapüügitehnika, vesiviljelus ning 
töötlemis- ja turustamistehnoloogiad;

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mereorganismidel põhinevate uute 
biotoodete arendamine mitmesugusel 
otstarbel, luues uute toodete ja teenustega 
seotud võimalusi;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästva kalanduse ja vesiviljeluse 
panus rannikupiirkondade ja -
elanikkonna arengusse ja elukvaliteedi 
parandamisse;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ookeanide majandamine globaalsel 
ja piirkondlikul tasandil, et tagada mere- ja 
ookeaniressursside kaitse ja säästlik 
kasutamine;

– ookeanide majandamine globaalsel 
ja piirkondlikul tasandil, et tagada mere- ja 
ookeaniressursside kaitse ja säästlik 
kasutamine; Arktika ökosüsteemi 
säilitamine ja rahvusvaheline koostöö;
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvastiku kasvu, ressursside nappuse ja 
liigkasutuse, keskkonnaseisundi 
halvenemise, kliimamuutuste ja rände 
ühine mõju tekitab enneolematuid 
probleeme, mis nõuavad toidusüsteemi 
ümberkujundamist (FOOD 2030)9. Toidu 
tootmine ja tarbimine ei ole praegu 
peaaegu üldse säästvad, ühtlasi seisame 
silmitsi väärtoitumusest tingitud 
topeltkoormusega, mida iseloomustab 
alatoitluse ja rasvumise samaaegne 
esinemine. Tuleviku toidusüsteemid 
peavad kõiki piisavalt varustama ohutu, 
tervisliku ja kvaliteetse toiduga, mida 
toetab ressursitõhusus, säästlikkus 
(sealhulgas kasvuhoonegaaside heite, 
saaste ja jäätmetekke vähendamine), 
maismaa ja mere ühendamine, toidu 
raiskamise vähendamine, meredes ja 
ookeanides toidu tootmise soodustamine 
ning kogu toidu väärtusahela kaasamine 
tootjatest tarbijateni. See peab toimuma 
käsikäes tuleviku toiduohutussüsteemi 
arendamisega ning niisuguste vahendite, 
tehnoloogiate ja digilahenduste 
väljatöötamisega, mis annavad tarbijale 
märkimisväärset kasu ning parandavad 
toidu väärtusahela konkurentsivõimet ja 
säästlikkust. Lisaks on vaja soodustada 
toidu tarbimis- ja tootmiskäitumise 
muutusi ning kaasata esmatootjad, tööstus 
(sealhulgas VKEd), jaemüüjad, 

Rahvastiku kasvu, ressursside nappuse ja 
liigkasutuse, keskkonnaseisundi 
halvenemise, kliimamuutuste ja rände 
ühine mõju tekitab enneolematuid 
probleeme, mis nõuavad toidusüsteemi 
ümberkujundamist (FOOD 2030).20 Toidu 
tootmine ja tarbimine ei ole praegu 
peaaegu üldse säästvad, ühtlasi seisame 
silmitsi väärtoitumusest tingitud 
topeltkoormusega, mida iseloomustab 
alatoitluse ja rasvumise samaaegne 
esinemine. Tuleviku toidusüsteemid 
peavad kõiki piisavalt varustama ohutu, 
tervisliku ja kvaliteetse toiduga, mida 
toetab ressursitõhusus, säästlikkus 
(sealhulgas kasvuhoonegaaside heite, 
saaste ja jäätmetekke vähendamine), 
maismaa ja mere ühendamine, toidu 
raiskamise vähendamine, meredes ja 
ookeanides toidu tootmise soodustamine 
ning kogu toidu väärtusahela kaasamine 
tootjatest tarbijateni. See peab toimuma 
käsikäes tuleviku toiduohutussüsteemi 
arendamisega ning niisuguste vahendite, 
tehnoloogiate ja digilahenduste 
väljatöötamisega, mis annavad tootjale ja 
tarbijale märkimisväärset kasu ning 
parandavad toidu väärtusahela 
konkurentsivõimet ja säästlikkust. Lisaks 
on vaja soodustada toidu tarbimis- ja 
tootmiskäitumise muutusi toitva ja 
tervisliku toidusedeli kasuks ning kaasata 
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toiduteenuste sektor, tarbijad ja avalike 
teenuste osutajad.

esmatootjad, tööstus (sealhulgas VKEd), 
jaemüüjad, toiduteenuste sektor, tarbijad ja 
avalike teenuste osutajad.

_________________ _________________

20 SWD(2016) 319 final: European 
Research and Innovation for Food and 
Nutrition Security

20 SWD(2016) 319 final: European 
Research and Innovation for Food and 
Nutrition Security
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasäästlikud, 
ringmajandusel põhimõtteid järgivad ja 
ressursitõhusad toidusüsteemid nii 
maismaal kui ka vees, suunaga 
toidujäätmete kadumise poole kogu 
toidusüsteemis, mis saavutatakse toidu ja 
biomassi taaskasutusega, toidujäätmete 
ringlussevõtt, uued toiduainepakendid, 
nõudlus individuaalselt kohandatud ja 
kohaliku toidu järele;

– keskkonnasäästlikud, 
ringmajandusel põhimõtteid järgivad ja 
ressursitõhusad toidusüsteemid nii 
maismaal kui ka vees, suunaga 
toidujäätmete kadumise poole kogu 
toidusüsteemis, mis saavutatakse toidu ja 
biomassi taaskasutusega, toidujäätmete 
ringlussevõtt, uued toiduainepakendid, 
nõudlus individuaalselt kohandatud ja 
kohaliku toidu järele; toidutootmise kaas-
ja kõrvalsaaduste käitlemise, 
toidukaubanduse, toidu hoiustamise, 
säilivuse ja digitehnoloogiate ning 
toiduga kokkupuutuvate materjalide seos 
turustusstandardite ja toidu raiskamisega;
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotoorainepõhine innovatsioon paneb 
aluse fossiilse tooraine põhisest 
majandusest eemaldumisele, hõlmates 
biomassi säästvat hankimist maismaalt ja 
merest ning selle tööstuslikku töötlemist ja 
muutmist biotoorainepõhisteks 
materjalideks ja toodeteks. Samuti kasutab 
see elusressursside, bioteaduste ja 

Biotoorainepõhine innovatsioon paneb 
aluse fossiilse tooraine põhisest 
majandusest eemaldumisele, hõlmates 
biomassi säästvat hankimist maismaalt ja 
merest ning selle tööstuslikku töötlemist ja 
muutmist biotoorainepõhisteks 
materjalideks ja toodeteks. Samuti kasutab 
see elusressursside, bioteaduste, 
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tööstusliku biotehnoloogia potentsiaali uute 
avastuste tegemiseks ning uute toodete ja 
protsesside väljatöötamiseks. 
Biotoorainepõhine innovatsioon, 
sealhulgas asjaomased tehnoloogiad, 
võivad piirkondades ja linnades kaasa tuua 
uusi majandustegevusalasid ja suurendada 
tööhõivet, aidata elavdada maa- ja 
rannikupiirkondade majandust ning 
suurendada ringluse osakaalu 
biomajanduses.

keskkonnasäästliku ja tööstusliku 
biotehnoloogia potentsiaali uute avastuste 
tegemiseks ning uute toodete ja protsesside 
väljatöötamiseks. Biotoorainepõhine 
innovatsioon, sealhulgas asjaomased 
tehnoloogiad, võivad piirkondades ja 
linnades kaasa tuua uusi 
majandustegevusalasid ja suurendada 
tööhõivet, aidata elavdada maa- ja 
rannikupiirkondade majandust ning 
suurendada ringluse osakaalu 
biomajanduses.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskus viib läbi 
omaenda uuringuid ning on teadmiste, 
teabe, andmete ja pädevuste strateegiline 
haldur, pakkudes kvaliteetset ja asjakohast 
tõendusmaterjali arukama poliitika 
kujundamiseks. Selle saavutamiseks teeb 
Teadusuuringute Ühiskeskus koostööd 
parimate organisatsioonidega kogu 
maailmas, samuti rahvusvaheliste, riiklike 
ja kohalike sidusrühmadega. Keskuse 
teadusuuringud aitavad kaasa programmi 
„Euroopa Horisont“ üldeesmärkide 
saavutamisele ja eelisteemadega 
tegelemisele ning keskenduvad Euroopa 
poliitilistele prioriteetidele, toetades 
Euroopat, mis on ohutu ja turvaline, jõukas 
ja jätkusuutlik, sotsiaalne ning üha 
tugevam ülemaailmsel areenil.

Teadusuuringute Ühiskeskus viib läbi 
omaenda sõltumatuid uuringuid ning on 
teadmiste, teabe, andmete ja pädevuste 
strateegiline haldur, pakkudes kvaliteetset 
ja asjakohast tõendusmaterjali arukama 
poliitika kujundamiseks. Selle 
saavutamiseks teeb Teadusuuringute 
Ühiskeskus koostööd parimate 
organisatsioonidega kogu maailmas, 
samuti rahvusvaheliste, riiklike ja kohalike 
sidusrühmadega. Keskuse teadusuuringud 
aitavad kaasa programmi „Euroopa 
Horisont“ üldeesmärkide saavutamisele ja 
eelisteemadega tegelemisele ning 
keskenduvad Euroopa poliitilistele 
prioriteetidele, toetades Euroopat, mis on 
ohutu ja turvaline, jõukas ja jätkusuutlik, 
sotsiaalne ning üha tugevam ülemaailmsel 
areenil.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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– modelleerimine, mikromajanduslik 
hindamine, riski hindamise metoodikad, 
mõõtmiste kvaliteedi tagamise vahendid, 
seireprogrammide, -näitajate ja 
tulemustabelite kavandamine, tundlikkuse 
analüüs ja kontrollimine, olelusringi 
hindamine, andme- ja tekstikaeve, 
(suur)andmete analüüs ja rakendamine, 
disainerimõtlemine, tulevikuseire, 
tuleviku-uuringute korraldamine ja 
prognoosimine, käitumisuuringud ning
sidusrühmade ja kodanike kaasamine;

– modelleerimine, mikromajanduslik 
hindamine, riski hindamise metoodikad, 
mõõtmiste kvaliteedi tagamise vahendid, 
seireprogrammide, -näitajate ja 
tulemustabelite kavandamine, tundlikkuse
analüüs ja kontrollimine, olelusringi 
hindamine, andme- ja tekstikaeve, 
(suur)andmete analüüs ja rakendamine, 
disainerimõtlemine, tulevikuseire, 
tuleviku-uuringute korraldamine ja 
prognoosimine, käitumisuuringud, 
kodanikuühiskonna, sidusrühmade ja 
kodanike kaasamine, sh 
kodanikuühiskonna teadus- ja 
arendustegevuse kavandamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse kaasamisel 
esinevate tõkete kaotamine ning 
vastutustundlike teadusuuringute ja 
innovatsiooni kesksele kohale tõstmine;
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 4 – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alternatiivkütuste ja nendega 
seotud taristuvajaduste analüüs.

– vähese CO2-heitega ja 
alternatiivkütuste ja nendega seotud 
taristuvajaduste analüüs.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 4 – taane 13 
a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– analüüs selle kohta, kuidas liit 
saaks kiirelt, ulatuslikult ja kulutõhusalt 
vähendada CO2-heidet, kasutades ka 
olemasolevat taristut;
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Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – III sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskenduvad läbimurdelistele ja 
murrangulistele, uuendustele (k.a 
sotsiaalsed), mis suudavad luua uusi turge 
vastandina neile, mis olemasolevaid 
tooteid, teenuseid või ärimudeleid 
järkjärguliselt parandavad;

– keskenduvad läbimurdelistele ja 
murrangulistele uuendustele (k.a 
sotsiaalsed), mis suudavad luua uusi turge
ja võimaldada uusi lahendusi vastandina 
neile, mis olemasolevaid tooteid, teenuseid 
või ärimudeleid järkjärguliselt parandavad;
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– stimuleerivad uuendusi, mis 
puudutavad eri teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondi (nt ühendades 
füüsilise ja digitaalse) ja sektoreid;

– stimuleerivad teadustegevust ja 
uuendusi, mis puudutavad eri teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondi (nt ühendades 
füüsilise ja digitaalse) ja sektoreid;
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pathfinder’i üldeesmärk on toetada 
võimalikke turgu loovaid uuendusi, mis 
põhinevad läbimurdelistel tehnoloogilistel 
ideedel, ja viia need tutvustusetappi või 
arendada ärimudeleid või strateegiaid, et 
jätkata meetmega Accelerator või muude 
turuletoomislahendustega. Selleks 
toetatakse Pathfinder’iga esialgu teadus-
tehnoloogilise uurimis- ja arendustöö 
varaseimaid etappe, sealhulgas 
kontseptsiooni tõendamist ja prototüübi 
valmistamist tehnoloogia kontrollimiseks.

Pathfinder’i üldeesmärk on toetada 
võimalikke turgu loovaid uuendusi, mis 
põhinevad läbimurdelistel teaduslikel ja 
tehnoloogilistel ideedel, ja viia need 
tutvustusetappi või arendada ärimudeleid 
või strateegiaid, et jätkata meetmega 
Accelerator või muude 
turuletoomislahendustega. Selleks 
toetatakse Pathfinder’iga esialgu teadus-
tehnoloogilise uurimis- ja arendustöö 
varaseimaid etappe, sealhulgas 
kontseptsiooni tõendamist ja prototüübi 
valmistamist tehnoloogia kontrollimiseks.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III sammas – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti peab ELi eesmärgiks olema 
niisuguste ökosüsteemide kujundamine, 
mis toetavad lisaks eraettevõtetes 
toimuvale innovatsioonile sotsiaalset 
innovatsiooni ja avaliku sektori 
innovatsiooni. Muidugi peab 
valitsemissektor olema innovaatiline ja end 
uuendama, et suuta toetada reguleerimise 
ja valitsemise muutusi, mis on vajalikud 
uute tehnoloogiate ulatusliku levitamise ja 
avaliku sektori kasvava nõudluse 
toetamiseks, et võimaldada tulemuslikku ja 
tõhusat teenuste osutamist. Sotsiaalsetel 
uuendustel on oluline tähtsus ühiskonna 
heaolu suurendamisel.

Samuti peab ELi eesmärgiks olema 
niisuguste ökosüsteemide kujundamine, 
mis toetavad lisaks eraettevõtetes 
toimuvale innovatsioonile sotsiaalset 
innovatsiooni ja avaliku sektori 
innovatsiooni, sh sotsiaalseid suhteid. 
Muidugi peab valitsemissektor olema 
innovaatiline ja end uuendama, et suuta 
toetada reguleerimise ja valitsemise 
muutusi, mis on vajalikud uute 
tehnoloogiate ulatusliku levitamise ja 
avaliku sektori kasvava nõudluse 
toetamiseks, et võimaldada tulemuslikku ja 
tõhusat teenuste osutamist. Sotsiaalsetel 
uuendustel on oluline tähtsus ühiskonna 
heaolu suurendamisel.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – 4. osa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkuse erinevuste vähendamine, 
jagades kogu ELis teadmisi ja oskusteavet, 
aitab teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkus osas mahajäänud riikidel ja 
piirkondadel, sealhulgas ELi 
äärepoolseimatel piirkondadel saavutada 
globaalsetes väärtusahelates 
konkurentsivõime. Samuti võidakse luua 
tegevusi ajude ringluse soodustamiseks 
Euroopa teadusruumis ning olemasolevate 
(ja võib-olla ELi programmide raames 
ühiselt hallatavate) teadustaristute 
ärakasutamiseks sihtriikides teadlaste ja 
innovaatorite liikumise tulemusena.

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkuse erinevuste vähendamine, 
jagades kogu ELis teadmisi ja oskusteavet, 
aitab teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkus osas mahajäänud riikidel ja 
piirkondadel, sealhulgas ELi 
äärepoolseimatel piirkondadel ja vähem 
arenenud piirkondadel (võttes arvesse 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kriteeriume ning 
innovatsiooni tulemustabeli piirkondlikku 
indikaatorit) saavutada globaalsetes 
väärtusahelates konkurentsivõime. Samuti 
võidakse luua tegevusi ajude ringluse 
soodustamiseks Euroopa teadusruumis 
ning olemasolevate (ja võib-olla ELi 
programmide raames ühiselt hallatavate) 
teadustaristute ärakasutamiseks sihtriikides 
teadlaste ja innovaatorite liikumise 
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tulemusena.
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