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LÜHISELGITUS 

Selleks et täita liidu prioriteedid ja eesmärgid, mis on sätestatud töökohtade loomise ning 

majanduskasvu, õigluse ja demokraatlike muutuste tagamise tegevuskavas ja Pariisi 

kokkuleppes, samuti kestliku arengu eesmärgid, peab eelarve olema piisav, et kindlustada 

Euroopa ülemaailmne konkurentsivõime ning juhtroll teaduses, tehnoloogias ja tööstuses. 

Ligi 75 % suurepäraseks hinnatud projektidest jäi programmi „Horisont 2020“ rahastusest 

ilma, sest vahendeid ei jätkunud. Seepärast on äärmiselt oluline suurendada programmi 

„Euroopa horisont“ eelarvet 131 749 000 000 euroni. 

Euroopa tööstuse konkurentsivõime peaks olema programmi „Euroopa Horisont“ 

peaeesmärk. Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime jaoks on eriti oluline II sammas 

„Üleilmsed probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“. Selleks Euroopa Liit ja tema 

tööstusharud saavutaksid innovatsiooni, digiteerimise ja süsinikuheite vähendamise osas 

maailmas juhtpositsiooni, tuleks II samba eelarveosa suurendada 60 %-ni kogueelarvest. 

Euroopa transporditööstus on majanduse ja konkurentsivõime alustala. Autotööstuses töötab 

12 miljonit inimest ja see annab 4 % ELi SKPst. Selles sektoris on suurimad eraõiguslikud 

investeeringud teadus- ja arendustegevusse. EL on üks maailma suurimaid mootorsõidukite 

tootjaid, samuti üks suurimaid sõidukitehnoloogia eksportijaid. Lennundussektoris töötab ligi 

5 miljonit inimest ja see annab ELi SKP-st 2,1 %. Euroopa merendus- ja raudteesektoril on 

tähtis roll ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamisel, samuti annavad need sektorid 

suure panuse ELi majandusse. 

Kliimaeesmärkide täitmine ja CO2-heite vähendamine eeskätt transpordisektoris on üks 

tähtsamaid probleeme Euroopas. Maanteetranspordist tuleb umbes viiendik kogu 

süsinikdioksiidi (CO2) heitest ELis. Seepärast on äärmiselt tähtis võtta transpordis kiiremini 

kasutusele vähese heitega alternatiivsed energiaallikad, näiteks tänapäevased biokütused, 

elekter, vesinik ja taastuvad sünteetilised kütused, ning kaotada transpordi elektrifitseerimise 

takistused. 

ELi juhtrolli puhta energia ja puhta liikuvustehnoloogia osas tuleb tugevdada. EL peab 

panustama teede ja liikuvuse ohutusse, et täita liidu pikaajaline eesmärk „Vision Zero by 

2050“.  

Digiteerimine ja automatiseerimine pakuvad Euroopa liikuvuse jaoks tohutuid võimalusi. On 

oluline leida uusi lahendusi, et kaotada transpordiliikide vahelised tõkked. Tuleb parandada 

andmevoogu logistikaahelates ja suurendada logistika tõhusust, keskendudes aruka 

automatiseerimise arendamisele. Samal ajal tuleb kõikidesse klastritesse täielikult integreerida 

küberturvalisus. 

On tähtis tagada sektoriüleste ja valdkondadevaheliste teadusuuringute ja koostöö võimalus 

kõikide sammaste ja klastrite vahel, samuti klastrite sees, Tähtis on transpordi-, energia- ja 

digitaalsektori parem integreerimine, et kiirendada ELi majanduses süsinikuheite vähendamist 

ja digiüleminekut.  

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks Euroopa partnerluse uut põlvkonda ja suuremat 

koostööd teiste ELi programmidega. Programm „Euroopa horisont“ optimeerib partnerluste 

arvu, mida EL koos tööstuse, kodanikuühiskonna või rahastamisfondidega organiseerib või 
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kaasrahastab, et muuta neid tõhusamaks ja suurendada nende mõju Euroopa poliitiliste 

prioriteetide saavutamisel. Programm „Euroopa horisont“ edendab tõhusaid ja toimivaid 

sidemeid ELi teiste tulevaste programmidega, nt ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Kaitsefond, 

digitaalse Euroopa programm ja Euroopa ühendamise rahastu. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon 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 

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. 

(5) Eriprogrammiga tunnistatakse 

kliimamuutust kui suurimat ja olulisimat 

üleilmset ja ühiskondlikku probleemi ning 

kajastatakse kliimamuutusega toimetuleku 

olulisust kooskõlas liidu kohustustega 

Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 

ning aidatakse rakendada peamisi 

kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

suunata 25% ELi eelarvekulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks. Samal ajal 

tuleks tagada, et ülejäänud osa kuludest ei 

tekita negatiivset mõju kliimale ja 

keskkonnale. Eriprogrammi alusel 

võetavate meetmete puhul tuleks eraldada 

kogu eriprogrammi rahastamispaketist 

vähemalt 35 % kliimaeesmärkide 

täitmiseks. Asjakohased meetmed 

määratakse vastavate sidusrühmade ja 

kodanikuühiskonnaga konsulteerides 

kindlaks eriprogrammi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus strateegilise kava ja 

tööprogrammi kujul, ning neid hinnatakse 

uuesti asjaomaste hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

 

Muudatusettepanek  2 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Kliima- ja keskkonnaprobleemid, 

millega Euroopa Liit lähitulevikus silmitsi 

seisab, nõuavad meie elustiili olulist 

muutmist, eelkõige energia, majanduse ja 

tehnoloogia valdkonnas; nende muutuste 

sotsiaal-majanduslikku mõju tuleb 

ennetada, et üleminek oleks võimalikult 

õiglane. 

Muudatusettepanek  3 

 

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 investeeringute suurendamiseks 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni, 

investeerimata uuesti projektidesse, mis ei 

ole enam innovaatilised või mida juba 

kohaldatakse, ning ilma erasektori rahalisi 

vahendeid dubleerimata ega välja 

tõrjumata, ning neil peaks olema selge 

Euroopa lisaväärtus. 

 

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 

(7) Kajastades seda olulist panust, mida 

teadusuuringud ja innovatsioon peaksid 

tegema toidu, põllumajanduse, kalanduse 

ja vesiviljeluse, maaelu arengu ja 

biomajanduse ees seisvate probleemide 

lahendamiseks ja selleks, et kasutada ära 

vastavaid teadusuuringute ja innovatsiooni 

võimalusi tihedas koostoimes ühise 

põllumajanduspoliitika ja ühise 

kalanduspoliitikaga, toetatakse aastatel 



 

PE625.455v02-00 6/38 AD\1169269ET.docx 

ET 

asjakohaseid meetmeid 10 miljardi euroga 

teemavaldkonnas „Toit ja loodusvarad“. 

2021–2027 eriprogrammi raames 

asjakohaseid meetmeid 16 miljardi euroga 

teemavaldkonnas „Toit, loodusvarad, 

mered ja ookeanid“. 

 

Muudatusettepanek  5 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) edendada ja levitada tipptasemel 

teadmisi; 

(a) toetada teadust, uuringuid ja 

innovatsiooni, edendada ja levitada 

tipptasemel teadmisi; 

 

Muudatusettepanek  6 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) suurendada koostööd sektorite ja 

teadusharude vahel; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  7 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ühendada ja arendada 

teadustaristuid kogu Euroopa 

teadusruumis; 

(c) ühendada ja arendada 

teadustaristuid kogu Euroopa 

teadusruumis, et suurendada Euroopa 

konkurentsivõimet ning muuta Euroopa 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ülemaailmseks liidriks; 

 

Muudatusettepanek  8 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tugevdada rahvusvahelist koostööd; (d) tugevdada rahvusvahelist koostööd, 

et suurendada tootlikkust ja 

konkurentsivõimet siseturul ning 

lahendada ühiskondlikke probleeme; 

 

Muudatusettepanek  9 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) edendada avatud teadust ja tagada 

nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 

juurdepääs tulemustele; 

(f) edendada avatud teadust ja tagada 

nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 

juurdepääs teadustulemustele, 

suurendades sellega eelkõige VKEde 

innovatsioonipotentsiaali; 

 

Muudatusettepanek  10 

 

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 ja lõppkasutajate 

organisatsioone teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskava koostamisse, 

sh ühiskavandamise ja ühisloomise 

protsessidesse; 

 

Muudatusettepanek  11 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt n 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) parandada novaatorlikke oskusi; (n) parandada innovatsioonialaseid 

oskusi, et suurendada VKEde 

konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust 
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ning kutsuda esile tegelikke muutusi 

üksikisikute ja ühiskonna kui terviku 

elus; 

 

Muudatusettepanek  12 

 

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  13 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(p) parandada juurdepääsu 

riskikapitalile, eelkõige valdkondades, kus 

turg ei paku elujõulist rahastust. 

(p) parandada juurdepääsu 

riskikapitalile, eelkõige idufirmade ja 

VKEde jaoks valdkondades, kus turg ei 

paku elujõulist rahastust. 

 

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 „Toit, loodusvarad, 

mered ja ookeanid“, mida on kirjeldatud I 

lisa II samba jaotises 5; 

 

Muudatusettepanek  15 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 



 

AD\1169269ET.docx 9/38 PE625.455v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 

artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 

programmi rakendamiseks aastatel 2021–

2027 jooksevhindades 

94 100 000 000 eurot. 

1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 

artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 

programmi rakendamiseks aastatel 2021–

2027 püsivhindades120 000 000 000 eurot. 

 

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. Iga missiooni jaoks võib luua 

missiooninõukogu. See koosneb 

maksimaalselt 15 kõrgetasemelisest 

isikust, kelle hulgas on asjakohaste 

lõppkasutajate esindajad, kelle on ametisse 

nimetanud komisjon pärast läbipaistvat ja 

sõltumatut värbamisprotsessi. 

Missiooninõukogu hõlmab muu hulgas 

akadeemiliste ringkondade, 

teadusvaldkonna ja 

tehnoloogiaorganisatsioonide, igas 

suuruses tööstusharude ning asjakohaste 

lõppkasutajate esindajaid ja 

kodanikuühiskonna organisatsioone. Nad 

annavad nõu järgmistes küsimustes: 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) eksperthindajate valimine, nende 

instrueerimine, hindamiskriteeriumid ja 

nende kaal; 

(c) eksperthindajate valimine, nende 

instrueerimine, hindamiskriteeriumid ja 

nende kaal, eksperthindajate huvide 

konflikti ärahoidmine; 

 



 

PE625.455v02-00 10/38 AD\1169269ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) selged ja mõõdetavad missiooni 

eesmärgid ja tulemused; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) missiooni äripotentsiaali 

hindamine; 

 

Muudatusettepanek  20 

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, 

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. Komisjon võtab 

kasutusele vahendi, mille kaudu 

avaldatakse reaalajas programmi 

elluviimist puudutav teave, sh andmed 
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osalejate, rahastamissummade, tulemuste 

ja turulejõudmise kohta. 

 

Muudatusettepanek  21 

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 

teavitusalgatuste kaudu (nt riiklikud 

kontaktpunktid). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

MSC-meetmed aitavad muuta Euroopa 

teadusruumi maailma mastaabis 

tõhusamaks, konkurentsivõimelisemaks ja 

atraktiivsemaks. Selle saavutamiseks 

keskendutakse kõrge kvalifikatsiooniga 

uue põlvkonna teadlastele ja toetatakse 

esilekerkivaid talente nii ELis kui ka 

väljaspool, soodustatakse uute teadmiste ja 

ideede levimist ja nende rakendamist 

Euroopa poliitikas, majanduses ja 

ühiskonnas, muu hulgas tõhusamate 

teadusalase suhtluse ja üldsuse teavitamise 

meetmete kaudu, hõlbustatakse koostööd 

teadusuuringutega tegelevate 

organisatsioonide vahel ning 

propageeritakse Euroopa teadusruumile 

avalduva tugeva struktureeriva mõju kaudu 

avatud tööturgu ja luuakse kvaliteetse 

koolituse, atraktiivsete töötingimuste ja 

avatud värbamise standardid kõikide 

teadlaste jaoks. 

MSC-meetmed aitavad muuta Euroopa 

teadusruumi maailma mastaabis 

tõhusamaks, konkurentsivõimelisemaks ja 

atraktiivsemaks. Selle saavutamiseks 

keskendutakse kõrge kvalifikatsiooniga 

uue põlvkonna teadlastele ja toetatakse 

esilekerkivaid talente nii ELis kui ka 

väljaspool, soodustatakse uute teadmiste ja 

ideede levimist ja nende rakendamist 

Euroopa poliitikas, majanduses ja 

ühiskonnas, muu hulgas tõhusamate 

teadusalase suhtluse ja üldsuse teavitamise 

meetmete kaudu, hõlbustatakse koostööd 

teadusuuringutega tegelevate 

organisatsioonide vahel ning 

propageeritakse Euroopa teadusruumile 

avalduva tugeva struktureeriva mõju kaudu 

avatud tööturgu ja luuakse kvaliteetse 

koolituse, atraktiivsete töötingimuste ja 

avatud, läbipaistva ja tulemuspõhise 

värbamise standardid kõikide teadlaste 

jaoks. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 

maailmatasemel teadustaristud, mis on 

avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 

ja muu maailma teadlastele ning kus 

kasutatakse täiel määral ära nende 

potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 

edendamiseks. Peamised eesmärgid on 

vähendada teadusuuringute ja 

innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 

hoida ära tegevuse dubleerimist ning 

kooskõlastada paremini teadustaristute 

loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 

avatud juurdepääsu teadustaristutele 

kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 

digitaalsetele teadusressurssidele 

juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 

teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 

konkreetselt edendada avatud teaduse ja 

avalike andmetega seotud tavade praegu 

ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 

võtma arvesse talentide värbamisega 

seotud üleilmse konkurentsi kiiret 

tihenemist ning meelitama kolmandate 

riikide teadlasi kasutama töötamiseks 

Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 

Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 

konkurentsivõime suurendamine 

teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 

oluliste esmatähtsate 

tehnoloogialahenduste ja teenuste 

toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 

tingimusi uuenduslike lahenduste 

väljatöötamiseks. 

Üldeesmärk on suurendada Euroopas 

kestlike maailmatasemel teadustaristute 

hulka, mis on avatud ja kättesaadavad 

kõikidele Euroopa ja muu maailma 

teadlastele ning kus kasutatakse täiel 

määral ära nende potentsiaal teaduse ja 

innovatsiooni edendamiseks. Peamised 

eesmärgid on vähendada teadusuuringute 

ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 

tagada pidev ajakohastamine, hoida ära 

tegevuse dubleerimist ning kooskõlastada 

paremini teadustaristute, sealhulgas ELi 

poolt ja eelkõige ERFist rahastatavate 

teadustaristute loomist, kasutamist ja 

ligipääsetavust ning paremat kaasatust 

programmi „Euroopa horisont“ 

projektidesse. See pakub selget koostoimet 

programmi „Euroopa horisont“ ning 

teostatavate riiklike ja piirkondlike 

teadusuuringute- ja 

innovatsioonistrateegiate vahel. Samuti 
on ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 

teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 

jaoks ning digitaalsetele 

teadusressurssidele juurdepääsu 

parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 

kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 

edendada avatud teaduse ja avalike 

andmetega seotud tavade praegu 

ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 

võtma arvesse talentide värbamisega 

seotud üleilmse konkurentsi kiiret 

tihenemist ning meelitama kolmandate 

riikide teadlasi kasutama töötamiseks 

Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 

Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 

konkurentsivõime suurendamine 

teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 

oluliste esmatähtsate 

tehnoloogialahenduste ja teenuste 

toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 

tingimusi uuenduslike lahenduste 
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väljatöötamiseks ja kasutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.2.2. Kultuuripärand 2.2.2. Kultuuripärand ja turism 

 

Muudatusettepanek  25 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kultuuripärand on meie elu aluspõhi, mis 

on tähendusrikas nii kogukondadele, 

rühmadele kui ka ühiskonnale ning loob 

kuuluvuse tunde. See on sild meie 

ühiskonna mineviku ja tuleviku vahel. See 

on kohaliku majanduse liikumapanev jõud 

ning võimas inspiratsiooniallikas loome- ja 

kultuurimajandusele. Meie 

kultuuripärandile ligipääsu tagamine, selle 

kaitsmine, taastamine ja tõlgendamine ning 

selle potentsiaali täiel määral kasutamine 

on praeguste ja tulevaste põlvkondade 

jaoks ülioluline küsimus. Kultuuripärand 

on peamine sisend ja inspiratsiooniallikas 

kunstis, traditsioonilises käsitöös ning 

kultuuri-, ettevõtlus- ja loomesektoris, mis 

kõik on kestliku majanduskasvu, uute 

töökohtade loomise ja väliskaubanduse 

eestvedajad. 

Kultuuripärand on meie elu aluspõhi, mis 

on tähendusrikas nii kogukondadele, 

rühmadele kui ka ühiskonnale ning loob 

kuuluvuse tunde. See on sild meie 

ühiskonna mineviku ja tuleviku vahel. See 

on kohaliku majanduse liikumapanev jõud 

ning võimas inspiratsiooniallikas loome- ja 

kultuurimajandusele, aga ka 

turismisektorile. Meie kultuuripärandile 

ligipääsu tagamine, selle kaitsmine, 

taastamine ja tõlgendamine ning selle 

potentsiaali täiel määral kasutamine on 

praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 

ülioluline küsimus. Kultuuripärand on 

peamine sisend ja inspiratsiooniallikas 

kunstis, traditsioonilises käsitöös ning 

kultuuri-, ettevõtlus-, loome- ja 

turismisektoris, mis kõik on kestliku 

majanduskasvu, uute töökohtade loomise ja 

väliskaubanduse eestvedajad. 

 

Muudatusettepanek  26 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ühenduse loomine kultuuripärandi 

ja esilekerkivate loomesektorite vahel; 

– ühenduse loomine kultuuripärandi 

ja esilekerkivate loomesektorite ja turismi 

vahel; 

 

Muudatusettepanek  27 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turismivaldkonna lähenemisviisid, 

innovaatilised tehnoloogiad, ettevõtete 

digiteerimine ja kutseoskused; 

 

Muudatusettepanek  28 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turismi arendamise teadmusbaas 

ning probleemküsimused ja võimalused; 

 

Muudatusettepanek  29 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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 vääramatu jõu 

mõjule äärmiselt tundlike ettevõtete, 

näiteks reisi- ja turismitööstuse valdkonna 

ettevõtete 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; 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – heitkoguste vähendamise ja 

kliimamuutustega kohanemise meetmed; 

  

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – lõik 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tarbijatele, tööstusele ja 

ühiskonnale suunatud uue põlvkonna 

interneti põhised rakendused ja teenused, 

mis rajanevad usaldusel, 

koostalitlusvõimel, kasutaja paremal 

kontrollil andmete üle, läbipaistval keelel 

põhineval juurdepääsul, uutel 

mitmeliigilise suhtluse kontseptsioonidel 

ning kaasaval ja äärmiselt isikustatud 

juurdepääsul esemetele, teabele ja sisule, 

sealhulgas immersiivsele ja 

usaldusväärsele meediale, sotsiaalmeediale 

ja sotsiaalvõrgustikele; 

– tarbijatele, tööstusele ja 

ühiskonnale suunatud uue põlvkonna 

interneti põhised rakendused ja teenused, 

mis rajanevad usaldusel, 

koostalitlusvõimel, kasutaja paremal 

kontrollil andmete üle, läbipaistval keelel 

põhineval juurdepääsul, uutel 

mitmeliigilise suhtluse kontseptsioonidel 

ning kaasaval ja äärmiselt isikustatud 

juurdepääsul esemetele, teabele ja sisule, 

sealhulgas immersiivsele ja 

usaldusväärsele meediale, sotsiaalmeediale 

ja sotsiaalvõrgustikele, e-kaubandusele; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.9 – lõik 3 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Copernicus: uuenduslikud 

rakendused, üleilmne kasutuselevõtt ja 

rahvusvahelised partnerid, teenuste 

töökindlus ja nende edasiarendamine, 

tarneahelate kestlikkus, andurid, süsteemid 

ja missioonidega seotud võimalused (nt 

– Copernicus: uuenduslikud 

rakendused, üleilmne kasutuselevõtt ja 

rahvusvahelised partnerid, teenuste 

töökindlus ja nende edasiarendamine, 

tarneahelate kestlikkus, andurid, süsteemid 

ja missioonidega seotud võimalused (nt 
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suurel kõrgusel asuvad platvormjaamad, 

mehitamata õhusõidukid, väikesatelliidid); 

kaliibrimine ja valideerimine; teenuste 

pikaajaline kasutus ja mõju 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele; Maa 

seire andmetega seotud meetodid, 

suurandmed, andmetöötlusressursid ja 

algoritmipõhised vahendid; uue põlvkonna 

süsteemide väljatöötamine uute küsimuste, 

näiteks kliimamuutuse või julgeolekuga 

tegelemiseks; 

suurel kõrgusel asuvad platvormjaamad, 

mehitamata õhusõidukid, väikesatelliidid); 

kaliibrimine ja valideerimine; teenuste 

pikaajaline kasutus ja mõju 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele; Maa 

seire andmetega seotud meetodid, 

suurandmed, andmetöötlusressursid ja 

algoritmipõhised vahendid; uue põlvkonna 

süsteemide väljatöötamine uute küsimuste, 

näiteks katastroofiohu vähendamiseks või 

kliimamuutuse või julgeolekuga 

tegelemiseks; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transport tagab inimeste ja kaupade 

liikuvuse, mis on vajalik Euroopa lõimitud 

ühtse turu, territoriaalse sidususe ning 

avatud ja kaasava ühiskonna toimimiseks. 

Samal ajal avaldab transport 

märkimisväärset negatiivset mõju inimeste 

tervisele, ummikute määrale, 

maakasutusele, õhukvaliteedile, 

müratasemele ja ohutusele ning põhjustab 

arvukalt enneaegseid surmasid ja 

suurendab sotsiaal-majanduslikke kulusid. 

Seepärast peavad kestlikud liikuvus- ja 

transpordivõrgud muutuma saastevabaks, 

ohutuks, arukaks, turvaliseks, vaikseks, 

töökindlaks ja taskukohaseks ning 

võimaldama pakkuda sujuvat lõimitud 

teenindust uksest ukseni. 

Transport tagab inimeste ja kaupade 

liikuvuse, mis on vajalik Euroopa lõimitud 

ühtse turu arenguks, territoriaalseks 

sidususeks ning avatud ja kaasava 

ühiskonna toimimiseks. Samal ajal avaldab 

transpordisektori tekitatud saaste 
märkimisväärset negatiivset mõju inimeste 

tervisele, ummikute määrale, 

maakasutusele, õhukvaliteedile, 

müratasemele ja ohutusele ning põhjustab 

arvukalt enneaegseid surmasid ja 

suurendab sotsiaal-majanduslikke kulusid. 

Seepärast peavad kestlikud liikuvus- ja 

transpordivõrgud muutuma saastevabaks, 

ohutuks, kõigile kasutajatele ja 

transpordiliikidele kättesaadavaks, 

arukaks, turvaliseks, vaikseks, töökindlaks 

ja taskukohaseks ning võimaldama 

pakkuda sujuvat lõimitud ja omavahel 

ühendatudteenindust uksest ukseni. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transpordi- ja energiasektoris lahendamist 

vajavad küsimused ei piirdu siiski 

heitkoguste vähendamise vajadusega. 

Tuleb pöörata tähelepanu mitmele 

probleemile, sealhulgas kosmosepõhise ja 

digitehnoloogia üha suuremale 

kandepinnale, muutustele kasutajate 

käitumises ja liikuvusmustrites, uutele 

turuosalistele ja murrangulistele 

ärimudelitele, üleilmastumisele, tihenevale 

rahvusvahelisele konkurentsile ning 

eakamale, linnastunumale ja üha 

mitmekesisemale rahvastikule. 

Transpordi- ja energiasektoris lahendamist 

vajavad küsimused ei piirdu siiski 

heitkoguste vähendamise vajadusega. 

Tuleb pöörata tähelepanu mitmele 

probleemile, sealhulgas kosmosepõhise ja 

digitehnoloogia üha suuremale 

kandepinnale, muutustele kasutajate 

käitumises ja liikuvusmustrites, uutele 

turuosalistele ja murrangulistele 

ärimudelitele, üleilmastumisele, tihenevale 

rahvusvahelisele konkurentsile ning 

eakamale, linnastunumale ja üha 

mitmekesisemale rahvastikule, samuti 

maapiirkondade ja linnalähedaste 

piirkondade elanikele, kes on isolatsioonis 

ja vajavad kättesaadavat transporti. 

 

Muudatusettepanek  35 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Uute võimaluste leidmine saastevabade 

lahenduste ja tehnoloogia kasutuselevõtu 

kiirendamiseks eesmärgiga vähendada 

CO2 heitkoguseid Euroopa majanduses 

eeldab ka suuremat innovatsiooninõudlust. 

Seda on võimalik soodustada kodanike 

võimestamise, samuti sotsiaal-

majandusliku ja avalikus sektoris toimuva 

innovatsiooni kaudu ning selle tulemusena 

töötatakse välja lähenemisviisid, mis on 

laiapõhjalisemad kui üksnes tehnoloogiast 

lähtuv innovatsioon. Selliste meetmete 

võtmist, millega edendatakse regulatiivset, 

rahastamisalast ja sotsiaalset innovatsiooni, 

oskusi ning turuosaliste ja tarbijate osalust 

ja võimestamist, hõlbustavad ka sotsiaal-

majanduslikud teadusuuringud, mis muu 

hulgas hõlmavad kasutajate vajadusi ja 

tegevusmustreid, prognoosimist, 

keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja 

käitumisaspekte, äriprojekte ja ärimudeleid 

ning normide kehtestamisele eelnevaid, 

Uute võimaluste leidmine, et kiirendada 

saastevaba tehnoloogia kasutuselevõttu, 

üleminekut taastuvatel energiaallikatel 

põhinevale energiasüsteemile ja lahendusi 
Euroopa majanduse CO2 heitkoguste 

vähendamiseks eeldab ka suuremat 

innovatsiooninõudlust. Seda on võimalik 

soodustada kodanike võimestamise, samuti 

sotsiaal-majandusliku ja avalikus sektoris 

toimuva innovatsiooni kaudu ning selle 

tulemusena töötatakse välja 

lähenemisviisid, mis on laiapõhjalisemad 

kui üksnes tehnoloogiast lähtuv 

innovatsioon. Selliste meetmete võtmist, 

millega edendatakse regulatiivset, 

rahastamisalast ja sotsiaalset innovatsiooni, 

oskusi ning turuosaliste, tarbijate ja 

kogukondade osalust ja võimestamist, 

hõlbustavad ka sotsiaal-majanduslikud 

teadusuuringud, mis muu hulgas hõlmavad 

kõigi kasutajate vajadusi ja 

tegevusmustreid, prognoosimist, 
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standardite kindlaksmääramiseks tehtavaid 

teadusuuringuid. 

keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja 

käitumisaspekte, äriprojekte ja ärimudeleid 

ning normide kehtestamisele eelnevaid, 

standardite kindlaksmääramiseks tehtavaid 

teadusuuringuid. Transpordisektoris on 

otsustava tähtsusega rakenduslikud 

teadusuuringud ja katsed, mille eesmärk 

on innovatsiooni kasutuselevõtt turul. 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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 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, merenduspoliitika, samuti 

ELi ühise põllumajanduspoliitika ning 

müra ja õhusaaste vähendamist käsitlevate 

ELi õigusnormide edendamisele. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 1 

 
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. 

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. 
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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. 

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. Ka gaasitaristul on 

taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 

vähese CO2-heitega gaaside 

kasutuselevõtul oluline roll. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– taastuvenergiatehnoloogia ja -

lahendused elektritootmiseks, kütmiseks ja 

jahutamiseks, säästvad sõidukikütused ja 

vahekandjad; see kõik eri tasanditel ja 

arenguetappides, kohandatud ELi ja kogu 

maailma geograafiliste tingimuste ja 

turgude järgi; 

– taastuvenergiatehnoloogia ja -

lahendused elektritootmiseks, taastuvatest 

energiaallikatest toodetud sõidukikütused 

ja vahekandjad; see kõik eri tasanditel ja 

arenguetappides, kohandatud ELi ja kogu 

maailma geograafiliste tingimuste ja 

turgude järgi; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehnoloogiad ja lahendused 

fossiilkütuste baasil elektritootmisest 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks CO2 kogumise, kasutamise 

ja säilitamise teel. 

– tehnoloogiad ja lahendused 

fossiilkütuste baasil elektritootmisest 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks CO2 kogumise, kasutamise 

ja säilitamise teel ning samuti lahendused, 

mis toetavad üle jäänud tuule- ja 

päikeseenergia salvestamist gaasi kujul. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mitmekesisema elektritootmise oodatav 

kasv ja suundumus suurema elektrikütte, -

jahutuse ja -transpordi poole tingivad 

vajaduse uute lähenemisviiside järele 

energiavõrkude haldamisel. Peale CO2-

heite vähendamise on eesmärk tagada 

energia taskukohasus, turvalisus ja tarnete 

stabiilsus, mille saavutamiseks 

investeeritakse uuenduslikesse 

võrgutaristutehnoloogiatesse ja 

uuenduslikku süsteemihaldusesse. Energia 

salvestamisel eri vormides on oluline osa 

võrgule teenuste pakkumisel ning võrgu 

ülekandevõime parandamisel ja 

tõhustamisel. Eri võrkude (nt 

elektrivõrgud, kütte- ja jahutusvõrgud, 

gaasivõrgud, sõidukite laadimis- ja 

tankimistaristud, vesinikutanklate võrgud 

ja telekommunikatsioonivõrgud) ja 

osalejate (nt tööstusalad, andmekeskused, 

isetootjad) vahelise koostoime 

ärakasutamine on asjaomaste taristute 

aruka lõimitud toimimise seisukohast 

otsustava tähtsusega. 

Mitmekesisema elektritootmise oodatav 

kasv ja suundumus detsentraliseerituma 

tootmise ning suurema elektrikütte, -

jahutuse ja -transpordi poole tingivad 

vajaduse uute lähenemisviiside järele 

energiavõrkude haldamisel. Peale CO2-

heite vähendamise on eesmärk tagada 

energia taskukohasus, turvalisus ja tarnete 

stabiilsus, mille saavutamiseks 

investeeritakse uuenduslikesse 

võrgutaristutehnoloogiatesse ja 

uuenduslikku süsteemihaldusesse. Energia 

salvestamisel eri vormides on oluline osa 

võrgule teenuste pakkumisel ning võrgu 

ülekandevõime parandamisel ja 

tõhustamisel. Eri võrkude (nt 

elektrivõrgud, kütte- ja jahutusvõrgud, 

gaasivõrgud, sõidukite laadimis- ja 

tankimistaristud, vesinikutanklate võrgud 

ja telekommunikatsioonivõrgud) ja 

osalejate (nt tööstus- ja 

põllumajandusalad, andmekeskused, 

isetootjad ja võrguhaldurid) vahelise 

koostoime ärakasutamine on asjaomaste 

taristute aruka lõimitud toimimise 

seisukohast otsustava tähtsusega. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 2 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehnoloogiad ja vahendid, millega 

ühendada elektrivõrguga taastuvenergia 

allikad ja uued tarbijad, nt 

elektromobiilsusega seotud tarbijad ja 

soojuspumbad; 

– tehnoloogiad ja vahendid, millega 

ühendada võrguga taastuvenergia allikad ja 

uued tarbijad, nt elektromobiilsusega 

seotud tarbijad ja soojuspumbad; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 4 – taane 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– hoonete energiatõhususe jälgimine 

ja optimeerimine; 

– hoonete, sealhulgas turistide 

majutuskohtade energiatõhususe jälgimine 

ja optimeerimine; 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 4 – taane 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– olemasolevate hoonete 

renoveerimine liginullenergiahooneteks. 

– olemasolevate hoonete 

renoveerimine liginullenergiahooneteks, 

sealhulgas turistide majutuskohad. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2050. aastaks elab hinnanguliselt üle 80 % 

ELi rahvastikust linnapiirkondades, kus 

tarbitakse lõviosa saadavatest ressurssidest, 

sealhulgas energiast. Need piirkonnad on 

eriti haavatavad ilmastikumuutuste 

kahjulike mõjude suhtes, mida juba praegu 

ja tulevikus veelgi rohkem halvendavad 

kliimamuutused ja loodusõnnetused. 

Peamine probleem on üldise energia- ja 

ressursitõhususe ning kliimamuutustele 

vastupidavuse märkimisväärne 

suurendamine Euroopa linnades tervikuna, 

keskendudes kõigile hoonetele, 

energiasüsteemidele, liikuvusele, 

kliimamuutustele, samuti vee, pinnase ja 

õhu kvaliteedile, jäätmetele ja mürale. 

Tuleb uurida koostoimet Euroopa 

Regionaalarengu Fondi rahastatava 

linnapoliitika ja sellekohaste meetmetega 

ning seda koostoimet kasutada. 

2050. aastaks elab hinnanguliselt üle 80 % 

ELi rahvastikust linnapiirkondades, kus 

tarbitakse lõviosa saadavatest ressurssidest, 

sealhulgas energiast. Need piirkonnad on 

lisaks eriti haavatavad ilmastikumuutuste 

kahjulike mõjude suhtes, mis juba praegu 

kliimamuutuste ja loodusõnnetuste tõttu 

süvenevad ja muutuvad tulevikus veelgi 

rängemaks. Peamine probleem on üldise 

energia- ja ressursitõhususe ning 

kliimamuutustele vastupidavuse 

märkimisväärne suurendamine Euroopa 

linnades tervikuna, keskendudes kõigile 

hoonetele, energiasüsteemidele, 

liikuvusele, kliimamuutustele, samuti vee, 

pinnase ja õhu kvaliteedile, jäätmetele ja 

mürale. Tuleb uurida koostoimet Euroopa 

Regionaalarengu Fondi rahastatava 

linnapoliitika ja sellekohaste meetmetega 

ning seda koostoimet kasutada. 

Lisaks tuleb erilist tähelepanu pöörata 
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ülejäänud 20 % ELi elanikkonna 

liikuvusele ja turvalisusele, kes elavad 

maapiirkondades ja kõrvalistes 

piirkondades, võttes arvesse kõige 

tõhusamaid ja tulemuslikumaid 

strateegiaid nii transpordisektoris (taristu, 

arukas ja omavahel ühendatud liikuvus) 

kui ka energeetikasektoris, et tagada 

optimaalne turvalisus logistika ja 

energeetika valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.5 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kodanike elukvaliteet, ohutu 

liikuvus, linnade sotsiaalne innovatsioon, 

linnade ringmajanduse rakendamise ja 

taastumisvõime, väiksem ökoloogiline 

jalajälg ja reostus; 

– kodanike ja külastajate 

elukvaliteet, ohutu liikuvus, linnade 

sotsiaalne innovatsioon, linnade 

ringmajanduse rakendamise ja 

taastumisvõime, väiksem ökoloogiline 

jalajälg ja reostus, arukad sihtkohad; 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.6 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üleminek puhtamatele tehnoloogiatele, 

ühendatusele ja automatiseerimisele sõltub 

õhusõidukite, sõidukite ja laevade 

õigeaegsest projekteerimisest ja tootmisest, 

lõimides eri tehnoloogiaid ja kiirendades 

nende kasutussevõtmist. Kõige 

olulisemateks eesmärkideks jäävad endiselt 

mugavuse, tõhususe ja taskukohasuse 

suurendamine, minimeerides samas 

olelusringi mõju keskkonnale, inimeste 

tervisele ja energiakasutusele. Võttes 

arvesse liikuvuse suurenenud nõudlust ja 

kiiresti muutuvaid tehnoloogia 

kontrollirežiime, on kõigi transpordiliikide 

Üleminek puhtamatele tehnoloogiatele, 

ühendatusele ja automatiseerimisele sõltub 

õhusõidukite, sõidukite ja laevade 

õigeaegsest projekteerimisest ja tootmisest, 

lõimides eri tehnoloogiaid ja kiirendades 

nende kasutussevõtmist. Kõige 

olulisemateks eesmärkideks jäävad endiselt 

mugavuse, tõhususe ja taskukohasuse 

suurendamine, minimeerides samas 

olelusringi mõju keskkonnale, inimeste 

tervisele ja energiakasutusele. Võttes 

arvesse liikuvuse suurenenud nõudlust ja 

kiiresti muutuvaid tehnoloogia 

kontrollirežiime, on kõigi transpordiliikide 
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nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik 

tõhusalt toimiv uuenduslik 

transporditaristu. Energiakulu ja 

keskkonnamõju vähendamise seisukohast 

väärib erilist tähelepanu lõimitud 

lähenemine taristu ja 

sõidukite/laevade/õhusõidukite 

arendamisele. 

nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik 

tõhusalt toimiv, uuenduslik, 

koostalitlusvõimeline ja mitmeliigiline 
transporditaristu. Energiakulu ja 

keskkonnamõju vähendamise seisukohast 

väärib erilist tähelepanu lõimitud 

lähenemine taristu ja 

sõidukite/laevade/õhusõidukite 

arendamisele. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.6 – lõik 2 – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– uued materjalid, tehnoloogiad ja 

meetodid taristute ehitamiseks, käitamiseks 

ja hooldamiseks, et tagada võrgu 

usaldusväärne kättesaadavus ja täielik 

olelusringipõhine lähenemisviis; 

– uued materjalid, tehnoloogiad ja 

meetodid taristute ehitamiseks, 

käitamiseks, järelevalveks ja 

hooldamiseks, et tagada võrgu 

usaldusväärne kättesaadavus ja täielik 

olelusringipõhine lähenemisviis; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.6 – lõik 2 – taane 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – elektromobiilsus; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et EL saavutaks õhukvaliteedi, 

kliima- ja energiaeesmärgid, sealhulgas 

kasvuhoonegaaside heite 60 % vähenemise 

2050. aastaks ja müra vähenemise, tuleb 

põhjalikult muuta kogu liikuvussüsteemi, 

sealhulgas kasutajaid, sõidukeid, kütuseid 

Selleks et EL saavutaks õhukvaliteedi, 

kliima- ja energiaeesmärgid, sealhulgas 

kasvuhoonegaaside heite 60 % vähenemise 

2050. aastaks ja müra vähenemise, tuleb 

põhjalikult muuta kogu liikuvussüsteemi, 

sealhulgas kasutajaid, sõidukeid, kütuseid 
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ja taristuid. Samuti on vaja kasutada vähese 

heitega alternatiivenergiat ja lasta turule 

heitevabad sõidukid/laevad/õhusõidukid. 

Peale kasvuhoonegaaside heite kahjuliku 

mõju on Euroopas transpordil 

märkimisväärne osa õhu halva kvaliteedi 

põhjustamises ja müra tekitamises, millel 

on kodanike tervisele halvad tagajärjed18. 

Tuginedes edusammudele elektriliste 

lahenduste kasutussevõtmises ning 

kütuseelementide kasutamises autode, 

busside ja kergsõidukite puhul, on oluline 

kiirendada teadusuuringuid ja uudsete 

lahenduste leidmist teistes sektorites, 

näiteks lennunduses, mere- ja 

siseveelaevanduses ning veoautode puhul. 

ja taristuid. Samuti on vaja kasutada vähese 

heitega alternatiivenergiat ja lasta turule 

heitevabad sõidukid/laevad/õhusõidukid. 

Peale kasvuhoonegaaside heite kahjuliku 

mõju on Euroopas transpordil 

märkimisväärne osa õhu halva kvaliteedi 

põhjustamises ja müra tekitamises, millel 

on kodanike tervisele halvad tagajärjed18. 

Tuginedes edusammudele elektriliste 

lahenduste kasutussevõtmises ning 

kütuseelementide kasutamises autode, 

busside ja kergsõidukite puhul, on oluline 

kiirendada teadusuuringuid ja uudsete 

lahenduste leidmist teistes sektorites, 

näiteks lennunduses, mere- ja 

siseveelaevanduses ning 

maanteetranspordi ja turismi puhul. 

_________________ _________________ 

18 Ligikaudu kolmandik ELi kodanikest 

elab linnapiirkondades, kus saasteainete 

sisaldused ületavad seadusega ette nähtud 

piirnorme. 

18 Ligikaudu kolmandik ELi kodanikest 

elab linnapiirkondades, kus saasteainete 

sisaldused ületavad seadusega ette nähtud 

piirnorme. 

 

Muudatusettepanek  50 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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; 

– CO2-heite vähendamine 

transpordiliikide puhul, 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; 
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Muudatusettepanek  51 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Euroopa akuelementide 

tööstusliku tootmise ja Euroopa täieliku 

konkurentsivõimelise väärtusahela 

toetamine; tööstuse juhtpositsiooni 

tugevdamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni kiirendatud toetamise 

kaudu, mis on suunatud 

kõrgetasemelistesse (nt liitium-ioon) ja 

murrangulistesse (nt pooljuhid) 

tehnoloogiatesse; 

 

Muudatusettepanek  52 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– säästvad uued kütused ja uued 

arukad sõidukid/laevad/õhusõidukid 

olemasolevates ja tulevikus kasutatavates 

liikuvusmudelites ning tugitaristud; 

koostalitlusvõimet ja teenuste sujuvat 

pakkumist soodustavad tehnoloogiad ja 

kasutajapõhised lahendused; 

– säästvad uued kütused ja uued 

arukad sõidukid/laevad/õhusõidukid 

olemasolevates ja tulevikus kasutatavates 

liikuvusmudelites ning tugitaristud; 

koostalitlusvõimet ja teenuste sujuvat 

pakkumist soodustavad tehnoloogiad ja 

kasutajapõhised lahendused; vaiksemad ja 

keskkonnasäästlikumad õhusõidukid 

(Clean Sky 2); 

 

Muudatusettepanek  53 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – ressursitõhusa ja 

keskkonnahoidliku transpordi toetamine, 

muutes õhusõidukid, sõidukid ja laevad 
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saastevabamaks ja vaiksemaks, et 

vähendada transpordisüsteemide mõju 

kliimale ja keskkonnale miinimumini, 

arendades arukaid seadmeid, taristuid ja 

teenuseid ning parandades transporti ja 

liikuvust linnapiirkondades; 

 

Muudatusettepanek  54 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – parema liikuvuse, väiksema 

liikluskoormuse, suurem ohutuse ja 

turvalisuse toetamine koos 

liiklusummikute olulise vähendamisega; 

inimeste ja kauba liikuvuse 

märkimisväärne parandamine, töötades 

välja uued kaubaveo- ja 

logistikakontseptsioonid ning vähendades 

õnnetusjuhtumite, hukkunute ja 

vigastatute arvu ning suurendades 

ohutust; 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Arukas liikuvus aitab eelkõige 

digitehnoloogiat, kaasaegseid 

satelliitnavigatsioonisüsteeme 

(EGNOS/Galileo) ja tehisintellekti 

kasutades tagada uksest ukseni liikuvuse 

tõhusust, ohutust ja vastupidavust. Uued 

tehnoloogiad aitavad optimeerida 

transporditaristu ja -võrkude kasutamist ja 

tõhusust, parandades mitmeliigilist 

transporti ja ühenduvust ning optimeerides 

liikluskorraldust, samuti võimaldavad need 

kasutada uuenduslikke transpordilahendusi 

ja -teenuseid, vähendades ummikuid ja 

negatiivset keskkonnamõju ning pakkudes 

Arukas liikuvus aitab eelkõige 

digitehnoloogiat, kaasaegseid 

satelliitnavigatsioonisüsteeme 

(EGNOS/Galileo) ja tehisintellekti 

kasutades tagada uksest ukseni liikuvuse 

tõhusust, ohutust ja vastupidavust. Uued 

tehnoloogiad aitavad optimeerida 

transporditaristu ja -võrkude kasutamist ja 

tõhusust, parandades mitmeliigilist 

transporti ja ühenduvust ning optimeerides 

liikluskorraldust, samuti võimaldavad need 

kasutada uuenduslikke transpordilahendusi 

ja -teenuseid, mis on kodanikele, eriti 

piiratud liikumisvõimega kodanikele 
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kodanikele ja ettevõtjatele paremat 

liikuvus- ja logistikateenust. Ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvus koos seda 

võimaldava taristuga parandab kõigi 

transpordiliikide tõhusust ja ohutust. 

paremini kättesaadavad. See võimaldab 

vähendada ummikuid ja negatiivset 

keskkonnamõju, pakkudes kodanikele ja 

ettevõtjatele paremat liikuvus- ja 

logistikateenust. Ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvus koos seda 

võimaldava taristuga parandab kõigi 

transpordiliikide tõhusust ja ohutust. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– suure läbilaskevõimega, vaikset, 

koostalitlusvõimelist ja automatiseeritud 

raudteesüsteemi võimaldavad 

raudteetehnoloogiad ja -toimingud; 

– suure läbilaskevõimega, täielikult 

ühendatud, vaikset, koostalitlusvõimelist 

ja automatiseeritud raudteesüsteemi 

võimaldavad raudteetehnoloogiad ja -

toimingud; 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – piiriülene siseveetransport: 

lahendused majanduslikult tasuvaks 

toimimiseks, mille eesmärk on kujundada 

automatiseeritud, ühendatud, tõhus, 

usaldusväärne, ohutu, turvaline ja 

vastupidav siseveetranspordisüsteem, mis 

on ühendatud teiste transpordiliikidega; 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ühendatud, koostoimivad ja 

automatiseeritud liikuvussüsteemid ja -

– ühendatud, koostalitlevad ja 

automatiseeritud liikuvussüsteemid ja -
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teenused, sealhulgas 

tehnoloogialahendused ja 

mittetehnoloogilised küsimused. 

teenused, sealhulgas 

tehnoloogialahendused ja 

mittetehnoloogilised küsimused. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – arukad laevanduslahendused 

ohutumateks ja tõhusamateks 

veetransporditoiminguteks. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Meretransport: meretranspordi 

digiteerimissüsteemide toetamine ja 

meremagistraalide edendamine; 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. TEEMAVALDKOND „TOIT JA 

LOODUSVARAD“ 

5. TOIT, LOODUSVARAD, MERED 

JA OOKEANID 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eelkõige antakse nendega panus 

algatusse „Puhtad ja produktiivsed mered 
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ja ookeanid“, mida on üksikasjalikult 

kirjeldatud konkreetses tööprogrammis. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – lõik 2 – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kohandatavad ja 

multifunktsionaalsed looduspõhised 

lahendused linnades, maa- ja 

rannikupiirkondades esinevatele 

probleemidele, mis on seotud 

kliimamuutuste, loodusõnnetuste, 

elurikkuse vähenemise, ökosüsteemide 

seisundi halvenemise, reostuse ning 

kodanike tervise ja heaoluga; 

– kohandatavad ja 

multifunktsionaalsed looduspõhised 

lahendused linnades, maa- ja 

rannikupiirkondades esinevatele 

probleemidele, mis on seotud 

kliimamuutuste, loodusõnnetuste, 

elurikkuse vähenemise, ökosüsteemide 

seisundi halvenemise, reostuse ning 

kodanike ja külastajate tervise ja heaoluga; 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5.2.4. Mered ja ookeanid (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– sinised väärtusahelad, mereruumi 

mitmesugune kasutamine ning meredest ja 

ookeanidest saadava taastuvenergia 

(sealhulgas jätkusuutlikud mikro- ja 

makrovetikad) sektori kasv; 

– sinised väärtusahelad, sealhulgas 

ranniku- ja mereturism, mereruumi 

mitmesugune kasutamine ning meredest ja 

ookeanidest saadava taastuvenergia 

(sealhulgas jätkusuutlikud mikro- ja 

makrovetikad) sektori kasv; 

 

Muudatusettepanek  66 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– meremajanduse innovatsioon, kaasa 

arvatud sinine ja digimajandus 

rannikualadel, rannikulinnades ja 

sadamates, et tugevdada rannikualade 

vastupanuvõimet ja suurendada kodanike 

hüvesid; 

– meremajanduse innovatsioon, kaasa 

arvatud sinine ja digimajandus 

rannikualadel, rannikulinnades ja 

sadamates ning ranniku- ja mereturism, et 

tugevdada rannikualade vastupanuvõimet 

ja suurendada kodanike ja külastajate 

hüvesid; 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.4 – lõik 2 – taane 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– meremajanduse innovatsioon, kaasa 

arvatud sinine ja digimajandus 

rannikualadel, rannikulinnades ja 

sadamates, et tugevdada rannikualade 

vastupanuvõimet ja suurendada kodanike 

hüvesid; 

– meremajanduse innovatsioon, kaasa 

arvatud sinine ja digimajandus 

rannikualadel, rannikulinnades, sadamates 

ja saarepiirkondades, et tugevdada 

rannikualade vastupanuvõimet ja 

suurendada kodanike hüvesid; 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tarbijate käitumine, elustiil ja 

motivatsioon, mis kogu toidu väärtusahela 

ulatuses soodustab sotsiaalset 

innovatsiooni ja ühiskonna kaasamist 

parema tervise ja keskkonna 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks; 

– tarbijate käitumine, elustiil ja 

motivatsioon, mis kogu toidu väärtusahela 

ulatuses soodustab sotsiaalset 

innovatsiooni ja ühiskonna kaasamist 

parema tervise ja keskkonna 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks; koostöös 

teiste tööstusharudega reisimise ja turismi 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– innovatsioon ja toidusüsteemid 

asukohapõhise innovatsiooni ja 

kogukondade võimestamise toetamiseks, 

õiglase kaubanduse ja hinnakujunduse, 

kaasavuse ja säästlikkuse soodustamine 

tööstuse, kohalike omavalitsuste, teadlaste 

ja ühiskonna partnerluse kaudu. 

– innovatsioon ja toidusüsteemid 

asukohapõhise innovatsiooni ja 

kogukondade võimestamise toetamiseks, 

õiglase kaubanduse ja hinnakujunduse, 

kaasavuse ja säästlikkuse soodustamine 

selliste tööstusharude, mis võivad tugevalt 

aidata kaasa tootmises ja tarbimises 

oluliste muutuste toimumisele, nagu 

turism, kohalike omavalitsuste, teadlaste ja 

ühiskonna partnerluse kaudu. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 3 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– üksiksektorite, nt energia, 

transpordi, ehituse, tervishoiu ja 

valitsemise digiteerimine; 

– üksiksektorite, nt energia, 

transpordi, ehituse, tervishoiu ja 

valitsemise ja turismi digiteerimine; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 5 – sissejuhatav 

osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Toit ja loodusvarad 5. Toit, loodusvarad, mered ja 

ookeanid 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 3 – taane 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – sihtotstarbeliste eelarveridade 

kasutuselevõtmine tööprogrammis ja/või 
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konkreetsete kvootide pakkumine riikide 

rühmadele, kus teatatakse programmi 

„Horisont 2020“ meetmetega seoses 

märkimisväärsest puudujäägist rahaliste 

vahendite jaotuses; 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

digitehnoloogia, peamiste progressi 

võimaldavate tehnoloogialahenduste ja 

kosmosetehnoloogia valdkonna tegevuste 

ühendamine ning toorainevaru kestlikkuse 

tagamine võimaldavad rakendada 

süsteemsemat lähenemisviisi ning 

saavutada kiirema ja põhjalikuma 

digitaalse ja tööstussektori 

ümberkujunemise. Sellega tagatakse, et 

nende valdkondade teadus- ja 

innovatsioonitegevusega luuakse sisend ja 

antakse panus tööstust, digiteerimist, 

keskkonda, energiat ja kliimat, 

ringmajandust, toorainet ja 

kõrgtehnoloogilisi materjale ning kosmost 

käsitleva ELi poliitika väljatöötamiseks ja 

rakendamiseks. 

digitehnoloogia, peamiste progressi 

võimaldavate tehnoloogialahenduste ja 

kosmosetehnoloogia valdkonna tegevuste 

ühendamine ning toorainevaru kestlikkuse 

tagamine võimaldavad rakendada 

süsteemsemat lähenemisviisi ning 

saavutada kiirema ja põhjalikuma 

digitaalse ja tööstussektori 

ümberkujunemise. Sellega tagatakse, et 

nende valdkondade teadus- ja 

innovatsioonitegevusega luuakse sisend ja 

antakse panus tööstust, digiteerimist, 

keskkonda, energiat ja kliimat, liikuvust, 

ringmajandust, toorainet ja 

kõrgtehnoloogilisi materjale ning kosmost 

käsitleva ELi poliitika väljatöötamiseks ja 

rakendamiseks. 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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 

ebatraditsiooniliste või taastuvenergial 

põhinevate energiaallikate kasutamine 

tööstusettevõtetes ning energia ja 

ressursside liikumine tööstusettevõtete 

vahel (näiteks tööstussümbioosi kaudu); 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2 



 

AD\1169269ET.docx 33/38 PE625.455v02-00 

 ET 

 

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 transpordisektoris17. 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 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 transpordisektoris17. Praegu 

tekitab transpordisektor peaaegu veerandi 

liidu kasvuhoonegaaside heitest. 

Transpordisektor on kasvuhoonegaaside 

heite vähendamisel ja ELi majanduse 

dekarboniseerimisel määrava tähtsusega. 
Samuti on vaja uut impulssi uue põlvkonna 

läbimurrete kiiremaks saavutamiseks ning 

uuendusliku tehnoloogia ja uuenduslike 

lahenduste tutvustamiseks ja 

kasutuselevõtuks; selleks tuleks kasutada 

ka digitehnoloogiast, automatiseerimisest 

ja kosmosetehnoloogiast tulenevaid 

võimalusi. Selle eesmärgi järgimiseks 

rakendatakse lõimitud lähenemisviisi, mis 

hõlmab CO2 heitkoguste vähendamist, 

ressursitõhusust, õhusaaste vähendamist, 

tooraine kättesaadavust ja ringmajandust. 

__________________ __________________ 

17 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. 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transpordi- ja energiasektoris lahendamist 

vajavad küsimused ei piirdu siiski 

heitkoguste vähendamise vajadusega. 

Tuleb pöörata tähelepanu mitmele 

probleemile, sealhulgas kosmosepõhise ja 

digitehnoloogia üha suuremale 

kandepinnale, muutustele kasutajate 

käitumises ja liikuvusmustrites, uutele 

turuosalistele ja murrangulistele 

ärimudelitele, üleilmastumisele, tihenevale 

rahvusvahelisele konkurentsile ning 

eakamale, linnastunumale ja üha 

mitmekesisemale rahvastikule. 

Transpordi- ja energiasektoris lahendamist 

vajavad küsimused ei piirdu siiski 

heitkoguste vähendamise vajadusega. 

Tuleb pöörata tähelepanu mitmele 

probleemile, sealhulgas automatiseeritud, 

kosmosepõhise ja digitehnoloogia üha 

suuremale kandepinnale, muutustele 

kasutajate käitumises ja liikuvusmustrites, 

uutele turuosalistele ja murrangulistele 

ärimudelitele, üleilmastumisele, tihenevale 

rahvusvahelisele konkurentsile ning 

eakamale, linnastunumale ja üha 

mitmekesisemale rahvastikule. 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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 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 ning aitab 

liikmesriikidel saavutada riiklikud 

heitkoguste vähendamise eesmärgid. 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– taastuvenergiatehnoloogia ja -

lahendused elektritootmiseks, kütmiseks ja 

– taastuvenergiatehnoloogia ja -

lahendused elektritootmiseks, vesiniku 
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jahutamiseks, säästvad sõidukikütused ja 

vahekandjad; see kõik eri tasanditel ja 

arenguetappides, kohandatud ELi ja kogu 

maailma geograafiliste tingimuste ja 

turgude järgi; 

tootmiseks, kütmiseks ja jahutamiseks, 

säästvad sõidukikütused ja vahekandjad; 

see kõik eri tasanditel ja arenguetappides, 

kohandatud ELi ja kogu maailma 

geograafiliste tingimuste ja turgude järgi; 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Massilise, kontsentreeritud ja 

detsentraliseeritud salvestamise lahendused 

(mis on keemilised, elektrokeemilised, 

elektrilised, mehaanilised ja soojuslikud) 

energiasüsteemi jaoks suurendavad 

süsteemi tõhusust, paindlikkust, 

tehnoloogilist iseseisvust ja ligipääsetavust, 

samuti varustuskindlust. Väikese CO2-

heitega transport nõuab niisuguste 

elektrisõidukite ja/või muid 

alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 

osakaalu suurendamist, millele on paremini 

toimivad, odavamad, ringlussevõetavad ja 

korduvkasutatavad akud, samuti on vaja 

pakkuda kohapeal 

sünteetilisi/taastuvkütuseid (nt vesinikku) 

ning leida uuenduslikud lahendused 

salvestamiseks kohapeal. 

Massilise, kontsentreeritud ja 

detsentraliseeritud salvestamise lahendused 

(mis on keemilised, elektrokeemilised, 

elektrilised, mehaanilised ja soojuslikud) 

energiasüsteemi jaoks suurendavad 

süsteemi tõhusust, paindlikkust, 

tehnoloogilist iseseisvust ja ligipääsetavust, 

samuti varustuskindlust. Väikese CO2-

heitega transport nõuab niisuguste 

elektrisõidukite ja/või muid 

alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 

osakaalu suurendamist, millele on paremini 

toimivad, odavamad, säästvalt toodetud, 

ringlussevõetavad ja korduvkasutatavad 

akud, samuti on vaja pakkuda kohapeal 

sünteetilisi/taastuvkütuseid (nt vesinikku) 

ning leida uuenduslikud lahendused 

salvestamiseks kohapeal. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – 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. 

– vähese CO2-heitega vesiniku 

energia salvestamise ja sellega seotud 

taristu ning muud energia salvestamist 

võimaldavad ained ja materjalid, 

sealhulgas (kuid mitte ainult) 

kütuseelementide tehnoloogia, ning ELi 

väärtusahel tehnilisest lahendusest kuni 

lõppkasutuseni mitmesugusel otstarbel. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

II lisa – lõik 1 – punkt 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Toit ja loodusvarad 8. Toit, loodusvarad, mered ja 

ookeanid 
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