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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 176
Põhjendus 9 a (uus)

9 a) Käesolevas eriprogrammis tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta ülikoolide 
olulist rolli teadus- ja tehnikauuringute 
tipptaseme tagamisel ja Euroopa 
teadusruumi loomisl, mida toetatakse ka 
komisjoni teatises (KOM(2003)0058 
ülikoolide rolli kohta teadmiste Euroopas , 
ja aitab kaasa teadmiste ühiskonna 
arengule.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 177
Artikli 2 punkt f

(f) keskkond (sealhulgas kliimamuutused); f) keskkond (sealhulgas kliimamuutused ja 
looduslikud riskid);

Or. en

Selgitus

On oluline, et looduslikele riskidele pööratakse erilist tähelepanu eriprogrammi "Koostöö" 
keskkonnateemades, võttes arvesse looduskatastroofide järjest suuremat hulka ja sellest 
tulenevat vajadust leida lahendusi ja tõhusaid vastuseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Muudatusettepanek 178
Artikli 2 punkt i

(i) julgeolek ja kosmos. i) julgeolek.

Or. de

Selgitus

Kosmose ja julgeoleku vastastikusest seotusest olenemata tuleks neid kahte teemat käsitleda 
eraldi ja hästi määratletud prioriteetidena. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Muudatusettepanek 179
Artikli 2 punkt i a (uus)

i a) kosmos.

Or. de

Selgitus

Kosmose ja julgeoleku vastastikusest seotusest olenemata tuleks neid kahte teemat käsitleda 
eraldi ja hästi määratletud prioriteetidena.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 180
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. Ühtki embrüote ja embrüo 
tüvirakkude uurimise projekte ei rahastata, 
sest need uuringud on mitmes liikmesriigis 
põhiliste inimõiguste ja põhiseaduse 
põhimõtete tõttu keelatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 181
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid, võttes arvesse vajalikud 
teadmiste valdkonna ja asjaomaste 
teadusuuringute liigi kohased teaduslikud 
kaitsemeetmed.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 182
Artikli 4 lõige 2

2. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadusuuringute 
valdkondi:

2. Eetiliselt tundlike teadusprojektide 
korral peavad osavõtjad enne oma projekti 
käivitamist saama riikliku või kohaliku 
eetikakomitee heakskiidu või loa. Lisaks 
sellele vaatab komisjon süstemaatiliselt 
projektid läbi ja esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastased 
aruanded. Erakorralistel asjaoludel võib 
eetilist kontrolli teha ka projekti teostamise 
ajal.
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– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine,
– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad kõnealused 
muudatused päritavaks muuta,
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 
siirdamise abil.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, 
Paul Rübig

Muudatusettepanek 183
Artikli 4 lõige 2

2. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadusuuringute valdkondi: 

2. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on
paljundamine,

– inimembrüote kloonimisele suunatud
teadusuuringud,

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad kõnealused 
muudatused päritavaks muuta,

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad kõnealused 
muudatused päritavaks muuta,

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimembrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, ning 
teadusuuringud, milles kasutatakse 
sellistest embrüotest saadud rakke;
– teadusuuringud, mille käigus hävitatakse 
inimembrüoid või kasutatakse 
inimembrüote tüvirakke.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 184
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Kõnealuse programmi raames ei 
rahastata:
– uurimisprojekte, mis on liikmesriikides 
keelatud esmaste inimõigustega seotud 
põhjustel ning põhiseaduse põhimõtete 
alusel;
– teadusprojekte, mis ohustavad 
inimväärikust,
– inimembrüote kloonimise viise,
– sekkumisi inimese embrüo rakuliini,
– embrüote ja embrüo tüvirakkude 
kasutamist ja loomist teadusuuringute
eesmärgil, kuna inimesed on eesmärk 
iseeneses ning inimkeha, eriti naisekeha, ei 
tohiks kaubanduslikuks muuta.
Kimääre käsitlevaid uuringuid ei rahastata 
ei otseselt ega kaudselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 185
Artikli 4 lõige 3

3. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi: 

3. Kõnealuse programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi: 

– kõigis liikmesriikides keelatud
teadustegevus,

– inimembrüote kloonimisele suunatud 
teadustegevus,

– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.

– inimese genotüübi muutmisele suunatud
teadusuuringud, mis võivad kõnealused 
muudatused päritavaks muuta,

– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimembrüote loomisele üksnes teadustöö 
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eesmärgil või tüvirakkude saamiseks ning 
teadusuuringud, milles kasutatakse 
sellistest embrüotest saadud rakke,
– teadusprojektid, mis otseselt või kaudselt 
viivad inimembrüote hävitamisele.
Embrüonaalsete tüvirakkude alastes 
teadusuuringutes kasutatakse USA Riikliku 
Tervishoiuinstituudi (NIH) kogemust ja 
teadustöö rahastamine piirdub 
embrüonaalsete tüvirakuliinidega, mis on 
loodud enne 2001. aasta augustit.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 186
Artikli 4 lõige 3

3. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadusuuringuid: 

3. Juhul kui teatav tehnoloogia on eetilisest 
seisukohast vaieldav (näiteks uuringud, kus 
kasutatakse embrüo tüvirakke või 
viljatusravil üle jäänud embrüoid, 
geneetiliste andmete kasutamise küsimus 
raviviiside puudumise korral), eelistab EL 
teadusprojekte, mis neile eetiliselt 
vaieldavatele tehnoloogiatele alternatiive 
pakuvad, näiteks täiskasvanu tüvirakkude 
ja nabanööri tüvirakkude uuringud, 
viljakushäirete ravi, millega ei kaasne 
embrüote ülejäämist, raviga seotud 
geneetiline testimine.

– kõigis liikmesriikides keelatud 
teadustegevus,
– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.
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Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek esitati samas sõnastuses ka raamprogrammi kohta. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 187
Artikli 4 lõike 3 esimene a taane (uus)

– embrüote ja embrüo tüvirakkude 
uuringud, mis on mitmes liikmesriigis 
põhiliste inimõiguste ja põhiseaduslike 
sätete alusel keelatud,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 188
Artikli 4 lõike 3 teine taane

– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.

– teadusprojektid, mis ohustavad 
lähimuspõhimõtet ja inimväärikust ning 
tekitavad inimkeha, eriti naisekeha 
kaubandusobjektiks muutumise ohu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 189
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
programmi mõju ja rakendamine ning hiljem 
võib lisanõudeid, koefitsiente ja lävendeid 

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid, lubades teadlastel ja 
uurimisrühmadel osaleda üheaegselt 
riiklikes ja Euroopa programmides.
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kõnealuse tööprogrammi raames täpsustada 
või täiendada.

Kriteeriumideks on pädevus, programmi 
mõju ja rakendamine ning hiljem võib 
lisanõudeid, koefitsiente ja lävendeid 
kõnealuse tööprogrammi raames täpsustada 
või täiendada.

Or. es

Selgitus

Uurimisrühmad peaksid saama võimaluse taotleda samaaegset osalemist nii riiklikes kui ka 
rahvusvahelistes projektides, ilma et üks välistaks teise, kuna samaaegne osalemine aitab
tegelikkuses parandada Euroopa teadusruumi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 190
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
programmi mõju ja rakendamine ning
hiljem võib lisanõudeid, koefitsiente ja 
lävendeid kõnealuse tööprogrammi raames 
täpsustada või täiendada.

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on teaduslik ja 
tehnoloogiline tipptase, programmi mõju 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule
ning rakendamise kvaliteet ja tõhusus, 
sealhulgas ressursside kasutamise tõhusus. 
Hiljem võib lisanõudeid, koefitsiente ja 
lävendeid kõnealuse tööprogrammi raames 
täpsustada või täiendada.

Or. es

Selgitus

Selgituseks. Esialgne muudatusettepanek (number 17) osutas teaduslikule ja "tehnoloogilise" 
asemel "tehnilisele" tipptasemele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 191
Artikli 7 lõige 2

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda 2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda 
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kohaldatakse järgmiste meetmete 
vastuvõtmiseks: 

kohaldatakse järgmiste meetmete 
vastuvõtmiseks:

(a) artikli 6 lõikes 1 osutatud tööprogramm; a) artikli 6 lõikes 1 osutatud tööprogrammi 
koostamine ja ajakohastamine, mis hõlmab 
prioriteetseid vahendeid ja kõiki nende 
kasutuse hilisemaid muutusi, samuti 
projektikonkursi sisu ning kohaldatavaid 
hindamis- ja valikukriteeriume;

(b) II lisas sätestatud summa suunava 
jaotuse võimalikud korrigeerimised.

b) järgmiste meetmete rahastamine:

i) TTA- meetmed, sealhulgas tipptasemel 
võrgustikud ja integreeritud projektid;
ii) järgmiste teemade TTA-meetmed:
– tervis,
– toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia,
– nanoteadused ja nanotehnoloogiad, 
tehnoloogiad

b a) raamprogrammi artiklis 7 ettenähtud 
välishindamise pädevuse koostamine.
b b) II lisas sätestatud summa suunava 
jaotuse võimalikud korrigeerimised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 192
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teavitab korrapäraselt
komiteed eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja eelkõige kõikide 
selle programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

5. Komisjon võtab arvesse eri projektide
heakskiitmise eest vastutavat komiteed ja 
teavitab komiteed seejärel korrapäraste 
ajavahemike järel eriprogrammi 
rakendamise üldisest edenemisest ja kõikide 
selle programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

Or. es

Selgitus

Tuleb viidata korralduskomiteede rollile projektide heakskiitmisel. Liikmesriigid peavad 
tunnetama, et nad jagavad vastutust programmide edu eest, mille tõttu tuleb nad kindlasti 
kaasata heakskiitmise menetlusse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 193
I lisa kolmanda lõigu punkt 6

6) keskkond (sealhulgas kliimamuutused); 6) keskkond (sealhulgas kliimamuutused ja 
looduslikud riskid);

Or. en

Selgitus

On oluline, et looduslikele riskidele pööratakse erilist tähelepanu eriprogrammi "Koostöö" 
keskkonnateemades, võttes arvesse looduskatastroofide järjest suuremat hulka ja sellest 
tulenevat vajadust leida lahendusi ja tõhusaid vastuseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Muudatusettepanek 194
I lisa kolmanda lõigu punkt 9 ja punkt 9 a (uus)

9) Julgeolek ja kosmos. 9) julgeolek;
9 a) kosmos.

Or. de

Selgitus

Kosmose ja julgeoleku vastastikusest seotusest olenemata tuleks neid kahte teemat käsitleda 
eraldi ja hästi määratletud prioriteetidena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 195
I lisa viies lõik

Nõuetekohaselt võetakse arvesse ka säästva 
arengu ja soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid. Lisaks sellele moodustab 
kavandatavate teadusuuringute ja nende 
võimalike rakenduste eetiliste, sotsiaalsete, 
õiguslike ja laiemate kultuuriaspektide, 
samuti teaduse ja tehnika arengu 

Teaduse ja tehnika tipptaseme põhimõtet 
tuleb järgida terves seitsmendas 
raamprogrammis. Lisaks sellele moodustab 
kavandatavate teadusuuringute ja nende 
võimalike rakenduste eetiliste, sotsiaalsete, 
õiguslike ja laiemate kultuuriaspektide, 
samuti teaduse ja tehnika arengu 
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sotsiaalmajandusliku mõju ja prognooside 
käsitlus vajaduse korral osa käesoleva 
eriprogrammi raames toimuvatest 
tegevustest.

sotsiaalmajandusliku mõju ja prognooside 
käsitlus vajaduse korral osa käesoleva 
eriprogrammi raames toimuvatest 
tegevustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 196
I lisa viies lõik

Nõuetekohaselt võetakse arvesse ka säästva 
arengu ja soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid. Lisaks sellele moodustab 
kavandatavate teadusuuringute ja nende 
võimalike rakenduste eetiliste, sotsiaalsete, 
õiguslike ja laiemate kultuuriaspektide, 
samuti teaduse ja tehnika arengu 
sotsiaalmajandusliku mõju ja prognooside 
käsitlus vajaduse korral osa käesoleva 
eriprogrammi raames toimuvatest 
tegevustest.

Nõuetekohaselt võetakse arvesse ka säästva 
arengu, juurdepääsu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Lisaks sellele 
moodustab kavandatavate teadusuuringute ja 
nende võimalike rakenduste eetiliste, 
sotsiaalsete, õiguslike ja laiemate 
kultuuriaspektide, samuti teaduse ja tehnika 
arengu sotsiaalmajandusliku mõju ja 
prognooside käsitlus vajaduse korral osa 
käesoleva eriprogrammi raames toimuvatest 
tegevustest.

Or. en

Selgitus

Juurdepääsust peab eriprogrammis "Koostöö" säästva arengu ja soolise võrdõiguslikkuse 
kõrval saama horisontaalne küsimus, et toetada algusest peale uuringuid, mis keskenduvad 
kõikide juurdepääsu probleemidega kokkupuutuvate inimrühmade vajadustele (näiteks eakad, 
puuetega inimesed, lastekärudega emad, turistid).

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 197
I lisa alljaotise "Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat läbivad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid" esimese lõigu sissejuhatav osa

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele. Multidistsiplinaarsust 
soodustatakse mitut teemat läbivate ühiste 
lähenemisviisidega, mis on seotud enam 
kui ühte teemat käsitlevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega. Selliseid mitut 

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele, keskkonnatervishoiule, 
rohelisele tehnikale ja keemiale, 
osalusprotsesside uurimisele ja rahu-
uuringutele.
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teemat läbivaid lähenemisviise 
rakendatakse muu hulgas järgmiselt:

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 198
I lisa alljaotise "Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat läbivad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid" esimese lõigu sissejuhatav osa

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele. Multidistsiplinaarsust 
soodustatakse mitut teemat läbivate ühiste 
lähenemisviisidega, mis on seotud enam kui 
ühte teemat käsitlevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega. Selliseid mitut 
teemat läbivaid lähenemisviise rakendatakse 
muu hulgas järgmiselt:

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele. Multidistsiplinaarsust 
soodustatakse mitut teemat läbivate ühiste 
lähenemisviisidega, mis on seotud enam kui 
ühte teemat käsitlevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega ning vajadusel 
võimaldab käesolev programm paindlikkust 
ülesandekesksete programmide puhul, mis 
läbivad mitmeid temaatilisi prioriteete.
Selliseid mitut teemat läbivaid 
lähenemisviise rakendatakse muu hulgas 
järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Koostööprogramm peaks olema paindlikum, võimaldamaks mitmeid teemasid läbivatel 
projektidel pääseda hõlpsasti ligi rahalistele vahenditele. Näiteks keskkonnasõbraliku auto 
väljatöötamise puhul on kohaldatavad transpordi, energia, IKT ja uue tootmistehnoloogia 
teemad. Sellist tüüpi mitmete valdkondade hõlmamist tuleks aktiivselt soodustada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 199
I lisa alljaotise "Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat läbivad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid" esimene lõik

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele. Multidistsiplinaarsust 
soodustatakse mitut teemat läbivate ühiste 
lähenemisviisidega, mis on seotud enam kui 

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat. Multidistsiplinaarsust soodustatakse 
mitut teemat läbivate ühiste 
lähenemisviisidega, mis on seotud enam kui 
ühte teemat käsitlevate teadus- ja 
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ühte teemat käsitlevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega. Selliseid mitut 
teemat läbivaid lähenemisviise rakendatakse 
muu hulgas järgmiselt:

tehnoloogiavaldkondadega. Selliseid mitut 
teemat läbivaid lähenemisviise rakendatakse 
muu hulgas järgmiselt:

– teemasid läbivate ühiste 
projektikonkursside kasutamine, kui mõni 
uurimisteema on selgelt seotud iga vastava
teema raames toimuvate tegevustega;

– teemasid läbivate ühiste 
projektikonkursside kasutamine, kui mõni 
uurimisteema on selgelt seotud iga muu
teema raames toimuvate tegevustega;

– eriline rõhk mitut valdkonda hõlmavate 
teadusuuringute „esilekerkivate vajaduste” 
piires;

– eriline rõhk mitut valdkonda hõlmavate 
teadusuuringute „esilekerkivate vajaduste” 
piires;

– tööprogrammi kehtestamiseks 
mitmesugustest valdkondadest ja taustadest 
pärit välise abi kasutamine;

– tööprogrammi kehtestamiseks 
mitmesugustest valdkondadest ja taustadest 
pärit tunnustatud uurijate abi kasutamine;

– poliitikaga seotud teadustegevuse puhul 
sidususe tagamine ELi 
poliitikavaldkondadega.

– poliitikaga seotud teadustegevuse puhul 
sidususe tagamine ELi 
poliitikavaldkondadega.

Or. es

Selgitus

Interdistsiplinaarsust tuleks soodustada ühiste projektikonkuressidega, mis ei vaja kõikide 
teemavaldkondade toetust. Tööprogrammide koostamisel peaks välisekspertiis tulema 
asjaomaste valdkondade rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidelt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 200
I lisa alljaotise "Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega" esimene lõik 

Teemade jätkuv tööstuslik asjakohasus 
tagatakse muude allikate seas mitmete 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööle 
tuginedes. Seega aitab käesolev 
eriprogramm kaasa Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide kehtestatud ja 
väljatöötatud strateegiliste uuringute kavade 
rakendamisele, kui need sisaldavad endas 
tõelist Euroopa lisandväärtust. 
Olemasolevates strateegiliste uuringute 
kavades paikapandud laiemad 
uurimisvajadused kajastuvad igati juba 
allpool nimetatud üheksas teemas. Nende 
tehnilise sisu üksikasjalikumat kaasamist 

Teemade jätkuv tööstuslik asjakohasus ja 
tööstuse jätkuv osalemine nendes tagatakse 
muude allikate seas mitmete Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide tööle tuginedes. 
Seega aitab käesolev eriprogramm koos 
tööstuse panusega kaasa Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide kehtestatud ja 
väljatöötatud strateegiliste uuringute kavade 
rakendamisele, kui need sisaldavad endas 
tõelist Euroopa lisandväärtust. 
Olemasolevates strateegiliste uuringute 
kavades paikapandud laiemad 
uurimisvajadused kajastuvad igati juba 
allpool nimetatud üheksas teemas. Nende 
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kajastatakse edaspidi konkreetsete 
projektikonkursside detailse tööprogrammi 
väljatöötamisel.

tehnilise sisu üksikasjalikumat kaasamist 
kajastatakse edaspidi konkreetsete 
projektikonkursside detailse tööprogrammi 
väljatöötamisel.

Or. es

Selgitus

Euroopa tehnoloogiaplatvormide väärtus seisneb võimaluses ühendada jõud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 201
I lisa alljaotise "Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega" esimene lõik

Teemade jätkuv tööstuslik asjakohasus 
tagatakse muude allikate seas mitmete 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööle 
tuginedes. Seega aitab käesolev 
eriprogramm kaasa Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide kehtestatud ja 
väljatöötatud strateegiliste uuringute kavade 
rakendamisele, kui need sisaldavad endas 
tõelist Euroopa lisandväärtust. 
Olemasolevates strateegiliste uuringute 
kavades paikapandud laiemad 
uurimisvajadused kajastuvad igati juba 
allpool nimetatud üheksas teemas. Nende 
tehnilise sisu üksikasjalikumat kaasamist 
kajastatakse edaspidi konkreetsete 
projektikonkursside detailse tööprogrammi 
väljatöötamisel.

Teemade jätkuv tööstuslik asjakohasus 
tagatakse muude allikate seas mitmete 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööle 
tuginedes. Seega aitab käesolev 
eriprogramm kaasa Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide kehtestatud ja 
väljatöötatud strateegiliste uuringute kavade 
rakendamisele, kui need sisaldavad endas 
tõelist Euroopa lisandväärtust. 
Olemasolevates strateegiliste uuringute 
kavades paikapandud laiemad 
uurimisvajadused kajastuvad igati juba 
allpool nimetatud üheksas teemas. Nende 
tehnilise sisu üksikasjalikumat kaasamist 
kajastatakse edaspidi konkreetsete 
projektikonkursside detailse tööprogrammi 
väljatöötamisel. Selles osas konsulteeritakse 
valitsusväliste organisatsioonide ja muude 
tööstusväliste sidusrühmadega. Lisaks 
Euroopa tehnoloogiaplatvormidele asutab 
komisjon Euroopa sotsiaalse innovatsiooni 
platvormi, mis ühendab valitsusväliste 
organisatsioonide juhtimisel 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
teadusasutused ja Euroopa tasandi 
reguleerivad asutused, et määratleda 
teaduslikud ülesanded ja aidata kaasa 
osalusprotsesside tekkele.

Or. en
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Selgitus

Kodanikuühiskonna kaasamine on parema seadusandluse vahend.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 202
I lisa alljaotise "Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega" teine lõik

Samuti tagatakse teemade asjakohasus 
seoses ELi poliitikasuundade ja eeskirjade 
väljatöötamise, rakendamise ja hindamisega. 
See käsitleb niisuguseid poliitikavaldkondi 
nagu tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, 
energeetika, keskkond, arenguabi, kalandus, 
merendus, põllumajandus, loomade 
tervishoid ja heaolu, transport, haridus ja 
koolitus, infoühiskond ja meedia, tööhõive, 
sotsiaalküsimused, ühtekuuluvus ning 
justiits- ja siseküsimused, samuti normide 
määramisele eelnevad ja samaaegsed 
standardite ja nende rakendamise 
parandamisega seotud teadusuuringud. 
Selles kontekstis võivad teatud rolli mängida 
platvormid, mis viivad sidusrühmi kokku 
teadusringkondadega, et kaaluda sotsiaal-, 
keskkonna või muude 
poliitikavaldkondadega seotud strateegiliste 
teadusuuringute programme.

Samuti tagatakse teemade asjakohasus 
seoses ELi poliitikasuundade ja eeskirjade 
väljatöötamise, rakendamise ja hindamisega. 
See käsitleb niisuguseid poliitikavaldkondi 
nagu tervishoid, ohutus, tarbijakaitse, 
energeetika, keskkond, arenguabi, kalandus, 
merendus, põllumajandus, loomade 
tervishoid ja heaolu, transport, haridus ja 
koolitus, infoühiskond ja meedia, tööhõive, 
sotsiaalküsimused, ühtekuuluvus ning 
justiits- ja siseküsimused, samuti normide 
määramisele eelnevad ja samaaegsed 
teadusuuringud koostalitlus- ja 
konkurentsivõime parandamiseks
standardite ja nende rakendamise kvaliteedi 
tõstmise abil. Selles kontekstis võivad teatud 
rolli mängida platvormid, mis viivad 
sidusrühmi kokku teadusringkondadega, et 
kaaluda sotsiaal-, keskkonna või muude 
poliitikavaldkondadega seotud strateegiliste 
teadusuuringute programme.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõime suurendamiseks peavad standardid olema koostalitlusvõimelised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 203
I lisa alljaotise "Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega" esimese alalõigu 

sissejuhatav osa

Esilekerkivad vajadused: eritoetuse abil 
uurimisettepanekute puhul eesmärgiga teha 

Esilekerkivad vajadused: eritoetuse abil 
uurimisettepanekute puhul eesmärgiga teha 
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kindlaks või uurida põhjalikumalt 
konkreetses valdkonnas ja/või mitme 
teadusharu kokkupuutepunktis uusi 
teaduslikke ja tehnilisi võimalusi, eelkõige 
neid, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse 
läbimurde. Seda rakendatakse järgmiselt:

kindlaks või uurida põhjalikumalt 
konkreetses valdkonnas ja/või mitme 
teadusharu kokkupuutepunktis uusi 
teaduslikke ja tehnilisi võimalusi, eelkõige 
neid, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse 
läbimurde või otsesed rakendused. Seda 
rakendatakse järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et teaduslike ja tehniliste võimaluste innovatiivsete rakenduste potentsiaali 
kasutatakse otse ja niipea, kui need saadakse käimasolevate uuringute tulemusena, ilma et 
oleks vaja oodata teadusprojekti lõppemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 204
I lisa alljaotise "Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega" esimese alalõigu 

esimene taane

– avatud teadustegevus põhimõttel „alt 
ülespoole” teadlaste endi poolt määratletud 
teemadel, et luua uusi teaduslikke ja 
tehnoloogilisi võimalusi („julged meetmed“) 
või et hinnata uusi avastusi või alles hiljuti 
täheldama hakatud nähtusi, mis võivad 
tähendada ühiskonda ähvardavaid riske või 
probleeme („sissevaatemeetmed“);

– avatud teadustegevus põhimõttel „alt
ülespoole” teadlaste endi poolt määratletud 
teemadel, et luua uusi teaduslikke ja 
tehnoloogilisi võimalusi („julged meetmed“) 
või määratleda varakult arengud ja 
suundumused, mis võivad anda 
perspektiivseid rakendusi 
("visiooniuuringud") või et hinnata uusi 
avastusi või alles hiljuti täheldama hakatud 
nähtusi, mis võivad tähendada ühiskonda 
ähvardavaid riske või probleeme 
(„sissevaatemeetmed“);

Or. en

Selgitus

Visiooniuuringud muutuvad järjest olulisemaks, sest teadlased tunnevad suurenevat kohustust 
võtta arvesse oma uurimuste laiemaid aspekte ning võimalikke riske ja mõjusid. Uurijaid 
tuleks julgustada „alt ülespoole” tasandil strateegiliselt mõtlema, sest tulevaste teaduslike ja 
tehniliste arengute ja võimalike rakenduste prognoosimine varajases staadiumis annab ELile 
väga suure konkurentsieelise.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 205
I lisa jaotise "Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus" esimese lõigu kolmas 

taane

– konkreetsed levitamismeetmed, milles 
rakendatakse ennetavat lähenemisviisi terve 
rea projektide, sealhulgas eelmiste 
raamprogrammide ja muude 
uurimisprogrammide alla kuuluvate 
projektide tulemuste levitamisele, mille 
potentsiaalsete kasutajatena loodetakse näha 
konkreetseid sektoreid või sidusrühmade 
kogumeid;

– konkreetsed levitamismeetmed, milles 
rakendatakse ennetavat lähenemisviisi terve 
rea projektide, sealhulgas eelmiste 
raamprogrammide ja muude 
uurimisprogrammide alla kuuluvate 
projektide tulemuste levitamisele, mille 
kasutajatena loodetakse näha konkreetseid 
sektoreid või sidusrühmade kogumeid, 
pöörates erilist tähelepanu potentsiaalsetele 
kasutajatele ja gümnaasiumiõpetajatele;

Or. es

Selgitus

Teadlase elukutse edendamise seisukohast on asjakohane anda teaduslikud tulemused 
tutvumiseks nendele inimestele, kes aitavad neid saavutada või takistavad nende saamist: alg-
ja keskastme koolide õpetajatele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 206
I lisa jaotise "Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus" esimese lõigu viies taane

– CORDIS teenused, mis soodustavad 
teadmiste levitamist ja uurimistulemuste 
kasutamist;

– Cordis teenused, mis soodustavad 
teadmiste levitamist kasutajasõbralikus 
vormis ja uurimistulemuste kasutamist;

Or. es

Selgitus

Komisjoni teabeportaali CORDISe teenuste kasutamine peab olema lihtne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 207
I lisa jaotise "Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus" esimese lõigu kuues taane
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– algatused, mis soodustavad 
teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
dialoogi ja arutelu laiema avalikkusega 
väljaspool teadusringkondi.

– algatused, mis soodustavad 
teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
dialoogi ja arutelu laiema avalikkusega 
väljaspool teadusringkondi, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
huvides läbiviidavate teadusuuringute 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Kui kodanikuühiskonna organisatsioonidele antakse võimalus kasutada teaduslikku 
asjatundlikkust, aitab see avalikkusel uusi tehnoloogiaid omaks võtta ja nendest paremini aru 
saada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 208
I lisa alljaotis "Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemine"

Läbi teemavaldkondade soodustatakse 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKE) optimaalset osalemist, eelkõige 
parema finants- ja halduskorra sisseseadmise 
ning suurema paindlikkuse kaudu sobiva 
rahastamiskava valikul. Lisaks sellele 
võetakse selle eriprogrammi 
teemavaldkondade sisu väljatöötamisel 
nõuetekohaselt arvesse VKEde 
uurimisvajadusi ja -potentsiaali ning 
tööprogrammis tuuakse välja VKEdele 
erilist huvi pakkuvad valdkonnad. 
Erimeetmed teadusuuringute toetamiseks 
VKEde või VKEde ühenduste huvides on 
lisatud eriprogrammi „Võimekus”, ning 
meetmeid, millega edendatakse VKEde 
osalemist kogu raamprogrammis, 
rahastatakse konkurentsivõime ja 
innovatsiooni programmi raames.

Läbi teemavaldkondade soodustatakse 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKE) optimaalset osalemist, eelkõige 
parema finants- ja halduskorra sisseseadmise 
ning suurema paindlikkuse kaudu sobiva 
rahastamiskava valikul ja võimaldama 
erisoodustusi VKEde tõhusaks osalemiseks. 
Lisaks sellele võetakse selle eriprogrammi 
teemavaldkondade sisu väljatöötamisel 
nõuetekohaselt arvesse VKEde, sealhulgas 
tehnoloogiliselt nõrgemate ettevõtete ja 
traditsiooniliste sektorite uurimisvajadusi ja 
-potentsiaali. ning . Tööprogrammis ja 
VKEde kaasatust edendavas integreeritud 
strateegias tuuakse välja VKEdele erilist 
huvi pakkuvad valdkonnad ja konkreetsed 
meetmed, sealhulgas VKEde erivajadustega 
kohandatud projektikonkursside 
avaldamine. Erimeetmed teadusuuringute 
toetamiseks VKEde või VKEde ühenduste 
huvides on lisatud eriprogrammi 
„Võimekus”, millega edendatakse VKEde 
osalemist kogu raamprogrammis. Neid 
meetmeid täiendatakse ja viiakse kooskõlla 
meetmetega, mida rahastatakse 
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konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi raames.

Or. es

Selgitus

Parandab eelmist muudatusettepanekut 30, lisades traditsioonilised sektorid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Muudatusettepanek 209
I lisa alljaotise "Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemine" esimene a lõik (uus)

Erilist tähelepanu pööratakse VKEde 
piisavale osalusele, seades eelkõige 
eesmärgiks eraldada vähemalt 15% 
käesoleva eriprogrammi eelarvest VKEdele. 
Selle eesmärgi saavutamiseks 
hõlbustatakse VKEde osalust strateegiliste 
projektide ja uuringukeskuste abil, mis on 
seotud prioriteetse teema või 
tehnoloogiaplatvormi projektidega. VKEsid 
hõlmavate projektide rahastamisel 
püütakse leida võimalikult palju rahalisi 
vahendeid kõikidelt ühenduse 
institutsioonidelt, sealhulgas Euroopa 
Investeerimispangalt ja Euroopa 
Investeerimisfondilt.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 368 Jerzy Buzeki raporti projektis 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 210
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" esimene lõik

Käesoleva eriprogrammi rakendamise ja 
sellest tuleneva teadustegevuse käigus tuleb 
austada elementaarseid eetilisi põhimõtteid. 
Nende hulka kuuluvad muu hulgas ELi
põhiõiguste harta põhimõtted, mis hõlmavad 

Käesoleva eriprogrammi rakendamise ja 
sellest tuleneva teadustegevuse käigus tuleb 
austada elementaarseid eetilisi põhimõtteid. 
Nende hulka kuuluvad muu hulgas ELi 
põhiõiguste harta põhimõtted, mis hõlmavad 
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järgmist: inimväärikuse ja -elu kaitse, 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse ning 
loomade ja keskkonna kaitse kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide ja 
tegevusjuhendite viimaste redaktsioonidega, 
näiteks Helsingi deklaratsioon, Oviedos 4. 
aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon ja 
selle lisaprotokoll, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) vastavad 
resolutsioonid.

järgmist: inimväärikuse ja-elu kaitse, 
isikuandmete ja eraelu puutumatus ning 
loomade ja keskkonna kaitse kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide, suuniste ja 
tegevusjuhenditega, näiteks Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu konventsioon inimõiguste ja 
biomeditsiini kohta ning selle 
lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid, Euroopa Parlamendi 10. 
märtsi 2005. aasta resolutsioon 
inimpäritoluga munarakkudega 
kaubitsemise kohta¹ ja 26. oktoobri 2005. 
aasta resolutsioon biotehnoloogialeiutiste 
patentide kohta² ning õigusaktid ja 
eeskirjad, mis kehtivad riikides, kus 
kõnealuseid teadusprojekte läbi viiakse. 
______________________________
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 211
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" teine lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
töörühma (alates aastast 1998).

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 212
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" teine lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
töörühma (alates aastast 1998).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleb lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 213
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" kolmas lõik

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisuse 
tõttu peavad teadusprojektides osalejad 
täitma nende riikide kehtivaid õigusnorme ja 
eetikareegleid, kus teadustöö toimub. Igal 
juhul kohaldatakse siseriiklikke 
õigusnorme ning ühendus ei rahasta 
üheski liikmesriigis ega muus riigis 
teadustöid, mille teostamine on selles 
liikmesriigis või riigis keelatud.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
Euroopa lähenemisviiside mitmekesisuse 
tõttu peavad teadusprojektides osalejad 
täitma nende riikide kehtivaid õigusnorme ja 
eetikareegleid, kus teadustöö toimub.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleb lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 214
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" neljas lõik

Vajaduse korral peavad uurimisprojektide 
läbiviijad taotlema enne teadus- ja 
arendustegevuse alustamist asjaomaste 
riiklike või kohalike eetikakomiteede 
heakskiitu. Komisjon vaatab eetika 
seisukohast lähtudes korrapäraselt läbi ka 
delikaatseid küsimusi käsitlevad 
ettepanekud või juhtumid, mille puhul 
eetilistele aspektidele pole piisavalt
tähelepanu pööratud. Erijuhtudel võib 
projekti rakendamise käigus toimuda eetilise 
hinnangu ülevaatamine.

Teadusprojektide puhul, mis on seotud 
tundlike küsimustega, nagu inimese DNA 
analüüs, uuringud, kuhu kaasatakse 
inimesi, kes ei ole võimelised teadvat 
nõusolekut andma, uuringud, mille käigus 
põhjustatakse selgroogsetele loomadele 
kannatusi, peavad osalejad taotlema enne 
teadus- ja arendustegevuse alustamist 
asjaomaste riiklike või kohalike 
eetikakomiteede heakskiitu. Komisjon 
vaatab eetika seisukohast lähtudes 
korrapäraselt läbi ka ettepanekud.
Erijuhtudel võib projekti rakendamise käigus 
toimuda eetilise hinnangu ülevaatamine.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleb lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 215
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" viies lõik

Vastavalt kõnealuse otsuse artikli 4 lõikele 
3 ei rahastata teadusuuringuid, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides. 

Komisjon teavitab igal aastal Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu tegevusest selles 
valdkonnas ja lisaks sellele annab neile 
teavet taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus ei ole selles punktis piisavalt täpne, eelkõige tuleb lisada 
parlamendile aruandmise kohustus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 216
I lisa alljaotise "Eetilised aspektid" viies a lõik (uus)

Teaduslike kaitsemeetmete 
põhikriteeriumid tuleb uuesti määratleda ja 
avaldada.

Or. es

Selgitus

Ühiskond on valmis teadusuuringuid rahastama, kui on olemas veendumus, et tulemused on 
tõesed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 217
I lisa alljaotise "Ühised tehnoloogiaalgatused" esimene lõik

Vähestel juhtudel õigustavad
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu 
eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, sealhulgas 
toetuste rahastamine teadusuuringute 
raamprogrammi raames ja laenude 
rahastamine Euroopa Investeerimispanga 
poolt. Ühiseid tehnoloogiaalgatusi võib 
otsustada eraldi ettepanekute alusel 
(vastavalt asutamislepingu artiklile 171).

Vähestel juhtudel võivad teadusuuringute ja 
tehnoloogia arenduse eesmärgid ning 
vajalikud vahendid õigustada pikaajalise 
avaliku ja erasektori partnerluse loomist 
ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. Need 
algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, sealhulgas 
kapitalisisendid ja toetuste rahastamine 
teadusuuringute raamprogrammi raames.
Seitsmenda raamprogrammi mehhanismid
ja laenude rahastamine Euroopa 
Investeerimispanga poolt tuleb 
struktureerida nii, et need hõlbustaksid 
Euroopa Investeerimispanga osalemist 
ühiste tehnoloogiaalgatuste elluviimise eest 
vastutavates ühisettevõtetes. Ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi võib otsustada eraldi 
ettepanekute alusel (vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171).

Or. es
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Selgitus

Tingiva kõneviisi kasutamine lisab hoiatusnoodi endise muudatusettepaneku 34 sõnastusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 218
I lisa alljaotise "Ühised tehnoloogiaalgatused" esimene lõik

Vähestel juhtudel õigustavad 
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu 
eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, sealhulgas 
toetuste rahastamine teadusuuringute 
raamprogrammi raames ja laenude 
rahastamine Euroopa Investeerimispanga 
poolt. Ühiseid tehnoloogiaalgatusi võib 
otsustada eraldi ettepanekute alusel 
(vastavalt asutamislepingu artiklile 171).

Vähestel juhtudel õigustavad 
teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse 
eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, sealhulgas 
toetuste rahastamine teadusuuringute 
raamprogrammi raames ja laenude 
rahastamine Euroopa Investeerimispanga 
poolt. Ühiseid tehnoloogiaalgatusi võib 
otsustada igal üksikjuhtumil eraldi 
ettepanekute alusel (vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171).

Or. es

Selgitus

Platvormide valik peab tulenema kõikide olemasolevate platvormide vajaduste sõltumatust 
analüüsist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 219
I lisa alljaotise "Ühised tehnoloogiaalgatused" teine lõik

Ühised tehnoloogiaalgatused määratakse 
kindlaks mitmete kriteeriumide, sealhulgas 
järgmiste alusel:

Ühised tehnoloogiaalgatused määratakse 
kindlaks pärast hindamist avalikult ja 
läbipaistvalt mitmete kriteeriumide, 
sealhulgas järgmiste alusel:
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– suutmatus saavutada eesmärki 
olemasolevate vahendite abil;

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisandväärtus;

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisaväärtus, mida mõõdetakse tõenäoliselt 
tekkiva tipptaseme ja sünergiate kaudu;

– taotletava eesmärgi kindlaksmääramise 
tase ja selgus;

– taotletava eesmärgi kindlaksmääramise 
tase ja selgus;

– tööstusvaldkonna rahalise ja materiaalse 
panuse osakaal;

– tööstusvaldkonna rahalise ja materiaalse 
panuse osakaal;

– mõju tööstusalasele konkurentsivõimele ja 
majanduskasvule;

– mõju tööstusalasele konkurentsivõimele ja 
majanduskasvule, sealhulgas VKEde 
osalemisele;

– ulatuslikumate poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks antava panuse olulisus;

– ulatuslikumate poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks antava panuse olulisus;

– osalevate uurijate koolitusprogrammi ja -
kalendri koostamine;

– võime hankida täiendavat riiklikku toetust 
ja vahendeid praeguse või tulevase 
tööstussektori rahastamise jaoks;

– võime hankida täiendavat riiklikku toetust 
ja vahendeid praeguse või tulevase 
tööstussektori rahastamise jaoks;

– suutmatus saavutada eesmärki 
olemasolevate vahendite abil.

Or. es

Selgitus

Ühised tehnoloogiaalgatused on tööstuse ja avaliku sektori koostöö peamine võimalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 220
I lisa alljaotise "Ühised tehnoloogiaalgatused" teise lõigu esimene a taane (uus)

– tähendus kodanikuühiskonnale;

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskonna kaasamine on parema seadusandluse vahend.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 221
I lisa alljaotise "Ühised tehnoloogiaalgatused" neljas a lõik (uus)

Kõikide osalejate, eelkõige VKEde 
läbipaistvuse ja kaasatuse suurendamiseks 
peab tehnoloogiaplatvormide ja ühiste 
tehnoloogiaalgatuste tegevusega kaasnema 
selge levitamistegevus. Nimetatud levitamist 
peab Euroopa tasandil koordineerima 
nõuetekohane sekretariaat ning 
liikmesriikides tuleb levitamisel kasutada 
tehnilisi eksperte ja riiklikul tasandil 
tegutsevate sõltumatute, tunnustatud, 
mittetulunduslike, teaduslike ja tehniliste 
liitude levitamisvahendeid.

Or. en

Selgitus

Kõik teatava sektori osalejad ei tunne veel piisavalt tehnoloogiaplatvorme ega ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi, mis käsitlevad keerulisi ja innovatiivseid teemasid, samuti ei ole veel 
nõuetekohast struktuuri, mis neid teavitaks. Et selline olukord ei ohustaks 
tehnoloogiaplatvormide js ühiste tehnoloogiaalgatuste pakutavate võimaluste tõhusust, tuleb 
neid meetmeid täiendada teabe ja abistamisega tegeleva struktuuriga, mis põhineb 
olemasoleval riiklike organisatsioonide asjatundlikkusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Muudatusettepanek 222
I lisa alljaotise "Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine" 

esimene lõik

Selles valdkonnas võetud meetmed 
põhinevad kahel põhivahendil: ERA-NET-
süsteem ja ühenduse osalemine ühiselt 
rakendatavates siseriiklikes 
uurimisprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169). Meetmeid kasutatakse ka 
täiendavuse ja koostoime edendamiseks 
raamprogrammi ja selliste valitsustevaheliste 
struktuuride raames toimunud tegevuste 
vahel nagu EUREKA, EIRO foorum ja 
COST. COSTi haldamiseks ja 
kooskõlastamiseks antakse rahalist toetust, 

Selles valdkonnas võetud meetmed 
põhinevad kahel põhivahendil: ERA-NET-
süsteem ja ühenduse osalemine ühiselt 
rakendatavates siseriiklikes 
uurimisprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169). Meetmeid kasutatakse ka 
täiendavuse ja koostoime edendamiseks 
raamprogrammi ja selliste valitsustevaheliste 
struktuuride raames toimunud tegevuste 
vahel nagu EUREKA, EIRO foorum ja 
COST. Arvestades VKEde arengu tähtsust 
ELi konkurentsivõimes, tuleb erilist 
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et COST saaks jätkuvalt aidata kaasa 
siseriiklikul tasandil rahastatavate 
uurimisrühmade töö kooskõlastamisele ja 
ressursside vahetamisele. 

tähelepanu pöörata kõrgtehnoloogiaga 
tegelevatele VKEdele, et nad saaksid 
kergemini osaleda teadusprojektides, nagu 
on määratletud komisjoni EUREKA
“EUROSTARS” programmis 
asutamislepingu artikli 169 kohaselt.
COSTi haldamiseks ja kooskõlastamiseks 
antakse rahalist toetust, et COST saaks 
jätkuvalt aidata kaasa siseriiklikul tasandil 
rahastatavate uurimisrühmade töö 
kooskõlastamisele ja ressursside 
vahetamisele. 

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 401 Jerzy Buzeki raporti projektis 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 223
I lisa alljaotise "Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine" 

neljanda lõigu esimene taane

– luues raamistiku osalejatele, kes 
rakendavad avalikke uurimisprogramme, et 
tõhustada nende tegevuse kooskõlastamist. 
See hõlmab toetust uutele ERA-NET-
süsteemidele, samuti olemasolevate ERA-
NET-süsteemide ulatuse laiendamisele ja 
süvendamisele, näiteks muutes nende
partnerluse ulatuslikumaks, ning nende 
programmide vastastikusele avamisele;

– luues raamistiku osalejatele, kes 
rakendavad avalikke uurimisprogramme, et 
tõhustada nende tegevuse kooskõlastamist. 
See hõlmab toetust uutele ERA-NET-
süsteemidele, samuti olemasolevate ERA-
NET-süsteemide ulatuse laiendamisele ja 
süvendamisele, näiteks parandades nende
levitamist, avades vastastikku oma 
programme;

Or. es

Selgitus

Haldustõkete kõrvaldamine koos uurimisprogramme juhtivate inimeste asjakohase 
koolitusega võib aidata neil programme tõhusamalt rakendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 224
I lisa alljaotise "Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine" 

neljanda lõigu teine a taane (uus)
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– toetades haldustõkete lihtsustamist ja 
vastutavate riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametnike koolitamist;

Or. es

Selgitus

Haldustõkete kõrvaldamine koos uurimisprogramme juhtivate inimeste asjakohase 
koolitusega võib aidata neil programme tõhusamalt rakendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 225
I lisa alljaotise "Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine" 

viies lõik

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

Ühenduse osalus siseriiklikes 
uurimisprogrammides, mida rakendatakse 
ühiselt asutamislepingu artikli 169 alusel, on 
eriti oluline Euroopa koostöö jaoks 
„muutuva geomeetria“ ulatuslikul skaalal
liikmesriikide vahel, kellel on ühised 
vajadused ja/või huvid. Sellised artikli 169 
kohased algatused käivitatakse 
valdkondades, mis määratakse kindlaks 
liikmesriikide tihedas koostöös, kaasa 
arvatud võimalikus koostöös 
valitsustevaheliste programmidega, 
seitsmenda raamprogrammi otsuses 
määratletud kriteeriumide alusel, sealhulgas 
sotsiaalne ja keskkonnaga seotud 
lisandväärtus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 226
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" esimene lõik

Rahvusvahelised koostöömeetmed toetavad 
rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiaalast 
poliitikat, millel on kaks teineteisest sõltuvat 

Rahvusvahelised koostöömeetmed toetavad 
rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiaalast 
poliitikat, millel on kolm teineteisest 
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eesmärki: sõltuvat eesmärki:

– luua alus arenguriikide 
uurimistegevusele ja -võimekusele, 
ühendada ja tugevdada vastutavaid asutusi, 
s.t ülikoole ning avalik-õiguslikke ja 
eraõiguslikke uurijate koolituskeskusi;

– toetada ja edendada Euroopa 
konkurentsivõimet strateegiliste teadust ja 
tehnoloogiat hõlmavate teadusalaste 
partnerlussuhete kaudu kolmandate 
riikidega, sealhulgas kõrgelt arenenud 
tööstusriikide ja esilekerkivate 
majanduskeskkondadega, kaasates 
kolmandate riikide parimaid teadlasi 
töötama koos Euroopa teadlastega ja 
Euroopas.

– toetada ja edendada Euroopa 
konkurentsivõimet strateegiliste teadust ja 
tehnoloogiat hõlmavate teadusalaste 
partnerlussuhete kaudu kolmandate 
riikidega, sealhulgas kõrgelt arenenud 
tööstusriikide ja esilekerkivate 
majanduskeskkondadega, kaasates 
kolmandate riikide parimaid teadlasi 
töötama koos Euroopa teadlastega ja 
Euroopas.

– käsitleda kolmandate riikide ees seisvaid 
või ülemaailmseid konkreetseid probleeme, 
lähtudes ühisest huvist ja kasust.

– käsitleda kolmandate riikide ees seisvaid 
või ülemaailmseid konkreetseid probleeme, 
lähtudes ühisest huvist ja kasust.

Or. es

Selgitus

Tuleb tugevdada ja parandada uurimistöö eest vastutavaid asutusi, luua uurijatele ja 
investeeringutele soodne kliima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Verts/ALE 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 227
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" teine lõik

ELi rahvusvahelise teaduskoostöö poliitika 
rõhutab ja arendab koostööd, et luua, jagada 
ja kasutada teadmisi võrdõiguslike 
teadusalaste partnerlussuhete kaudu, võttes 
arvesse riigi, piirkonna ja 
sotsiaalmajanduslikku tausta ja 
partnerriikide teadmistebaasi. Strateegiline 
lähenemisviis on tugevdada ELi ja 
kolmandate riikide sedalaadi vastastikusel 
huvil ja kasul põhinevate kahepoolsete, 
piirkondliku ja ülemaailmse tasandi 
partnerlussuhete kaudu ELi 

ELi rahvusvahelise teaduskoostöö poliitika 
rõhutab ja arendab koostööd, et luua, jagada 
ja kasutada teadmisi võrdõiguslike 
teadusalaste partnerlussuhete kaudu, võttes 
arvesse riigi, piirkonna ja 
sotsiaalmajanduslikku tausta ja 
partnerriikide teadmistebaasi. Strateegiline 
lähenemisviis on tugevdada ELi ja 
kolmandate riikide sedalaadi vastastikusel 
huvil ja kasul põhinevate kahepoolsete, 
piirkondliku ja ülemaailmse tasandi 
partnerlussuhete kaudu ELi 
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konkurentsivõimet ja ülemaailmset säästvat 
arengut. Selleks tuleb mitmepoolsete 
rahvusvaheliste uurimisprogrammide kaudu 
edendada ka ELi rolli globaalse tegutsejana. 
Toetatavad rahvusvahelised 
koostöömeetmed ühendatakse üldise 
poliitikaga, et toetada ELi rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist ning aidata kaasa 
Euroopa väärtushinnangute, 
konkurentsivõime, sotsiaalmajandusliku 
progressi, keskkonnakaitse ja heaolu 
jagamisele ülemaailmse säästva arengu 
egiidi all.

konkurentsivõimet ja ülemaailmset säästvat 
arengut. Kolmandad riigid, kes rikuvad 
Euroopa Liidu õigusakte või ÜRO 
inimõiguste konventsioone, ei või osaleda 
Euroopa teadusruumis ega saada toetust 
kõnesolevast raamprogrammist. Selleks 
tuleb mitmepoolsete rahvusvaheliste 
uurimisprogrammide kaudu edendada ka 
ELi rolli globaalse tegutsejana. Toetatavad 
rahvusvahelised koostöömeetmed 
ühendatakse üldise poliitikaga, et toetada 
ELi rahvusvaheliste kohustuste täitmist ning 
aidata kaasa Euroopa väärtushinnangute, 
konkurentsivõime, sotsiaalmajandusliku 
progressi, keskkonnakaitse ja heaolu
jagamisele ülemaailmse säästva arengu 
egiidi all.

Or. en

Selgitus

ELi teadusfonde ei ole sobilik kasutada tehnilise ja teadusabi andmiseks riikidele, kes rikuvad 
inimõigusi. Mitme liikmesriigi teadlased ja teadustöötajad on korduvalt palunud, et EL võtaks 
endale sellise kohustuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 228
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" kolmanda lõigu teine alalõik

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 
piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
rahvusvaheline koostööstrateegia ja 

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 
piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
rahvusvaheline koostööstrateegia ja 
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rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 
meetmetega, nt tervishoiu, põllumajanduse, 
kanalisatsiooni, veemajanduse, 
toiduohutuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
energiamajanduse, kalanduse, vesiviljeluse 
ja loodusvarade, jätkusuutliku 
majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel. 
Sellised meetmed on eelkõige meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada kandidaat- ja 
naaberriikide ning arengu- ja reformijärgus 
riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet, mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes.
Kõnealused meetmed võetakse 
pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 
meetmetega, nt tervishoiu, eelkõige 
tähelepanuta jäetud haiguste,
põllumajanduse, kanalisatsiooni, 
veemajanduse, toiduohutuse, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, energiamajanduse, 
kalanduse, vesiviljeluse ja loodusvarade, 
jätkusuutliku majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel. 
Sellised meetmed on eelkõige meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada kandidaat- ja 
naaberriikide ning arengu- ja reformijärgus 
riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet. Kõnealused meetmed 
võetakse pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 229
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" kolmanda lõigu teine alalõik

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 
piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
rahvusvaheline koostööstrateegia ja 
rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja ühisest huvist ja kasust lähtudes ning
konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 
piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
rahvusvaheline koostööstrateegia ja 
rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
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meetmetega, nt tervishoiu, põllumajanduse, 
kanalisatsiooni, veemajanduse, 
toiduohutuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
energiamajanduse, kalanduse, vesiviljeluse 
ja loodusvarade, jätkusuutliku 
majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel. 
Sellised meetmed on eelkõige meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada kandidaat- ja 
naaberriikide ning arengu- ja reformijärgus 
riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet, mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes. 
Kõnealused meetmed võetakse 
pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 
meetmetega, nt tervishoiu, põllumajanduse, 
kanalisatsiooni, veemajanduse, 
toiduohutuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
energiamajanduse, kalanduse, vesiviljeluse 
ja loodusvarade, jätkusuutliku 
majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel. 
Selliseid meetmeid rakendatakse ühistes 
huvivaldkondades ning nad hõlmavad ka
meetmeid, mille eesmärk on tugevdada 
kandidaat- ja naaberriikide ning arengu- ja 
reformijärgus riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet. Kõnealused meetmed 
võetakse pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et eriprogrammi "Koostöö" alla kuuluvad rahvusvahelise koostöö 
erimeetmed hõlmavad eelkõige uurimisvaldkondi, mis pakuvad ELile ja kolmandatele 
riikidele ühist huvi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 230
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" kolmanda lõigu teine alalõik

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 

Igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Konkreetsete 
vajaduste ja prioriteetide väljaselgitamine on 
tihedalt seotud asjaomaste kahepoolse 
koostöö lepingutega ning käimasolevate 
mitmepoolsete, ka kahe regiooni vaheliste 
dialoogidega ELi ja nende riikide või riikide 
rühmade vahel. Prioriteedid selgitatakse 
välja konkreetsete vajaduste, potentsiaali ja 
majanduse arengutaseme põhjal vastavas 
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piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
rahvusvaheline koostööstrateegia ja 
rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 
meetmetega, nt tervishoiu, põllumajanduse, 
kanalisatsiooni, veemajanduse, 
toiduohutuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
energiamajanduse, kalanduse, vesiviljeluse 
ja loodusvarade, jätkusuutliku 
majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel.
Sellised meetmed on eelkõige meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada kandidaat- ja 
naaberriikide ning arengu- ja reformijärgus 
riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet, mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes. 
Kõnealused meetmed võetakse 
pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

piirkonnas või riigis. Selleks töötatakse välja 
piirkondlike prioriteetide määratlemist 
sisaldav rahvusvaheline koostööstrateegia ja 
rakenduskava ühe teema piiresse kuuluvate 
või teemasid läbivate konkreetsete suunatud 
meetmetega, nt tervishoiu, põllumajanduse, 
kanalisatsiooni, veemajanduse, 
toiduohutuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
energiamajanduse, kalanduse, vesiviljeluse 
ja loodusvarade, jätkusuutliku 
majanduspoliitika ning info- ja 
sidetehnoloogia vallas. Kõnealused meetmed 
kujutavad endast erivahendeid koostöö 
rakendamiseks ELi ja nende riikide vahel. 
Sellised meetmed on eelkõige meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada kandidaat- ja 
naaberriikide ning arengu- ja reformijärgus 
riikide teadustöö suutlikkust ja 
koostöövõimet, mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes. 
Kõnealused meetmed võetakse 
pakkumiskutsete alusel ning erilist 
tähelepanu pööratakse meetmetele, mis 
lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele.

Or. fr

Selgitus

Oluline on luua Euroopa teadusruum, mis on maailmale avatud. Piirkondliku rõhuasetusega 
prioriteetide määratlemine võimaldab luua konkreetsed piirkondlikud koostöövaldkonnad, 
kus teemasid saab kohandada vastavalt teaduslikule potentsiaalile. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 231
I lisa alljaotise "Rahvusvaheline koostöö" neljas lõik a (uus)

Erimeetmetega rahastatakse tegevused, mis 
tulenevad kahe piirkonna vahelistest ja 
kahepoolsetest aruteludest ühist huvi ja 
kasu pakkuvates uurimisvaldkondades. 
Seitsmes raamprogramm eraldab 
rahvusvahelistele koostöömeetmetele 
vähemalt 5% vahenditest, millest 3% on 
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mõeldud selles eriprogrammis sisalduvatele 
meetmetele, mis on kooskõlastatud 
eriprogrammiga "Inimesed". Need 
vahendid on üldiselt ette nähtud 
teadusuuringuteks madala ja keskmise 
elatustasemega riikidega, eesmärgiga 
kajastada seitsmenda raamprogrammi 
suunitlust rahvusvaheliseks koostööks. 
Eriprogrammis "Koostöö" kasutamata 
jäänud vahendid eraldatakse eriprogrammi 
"Võimekus" meetmete tugevdamiseks.
Seitsmenda raamprogrammi algetappide 
kavandamisel on vaja määratleda teadus-
ja arendustegevuse meetmed 
rahvusvahelise koostöö vallas, arvestades 
nende piirkondlikku konteksti.

Or. es

Selgitus

Rahvusvaheline koostöö on selgelt määratletud teadus- ja arendustegevuse lepingutes ja 
asutamislepingu kohustustes (artiklid 130f ja 130g). Rahvusvaheline koostöö läbib 
"horisontaalse" teemana eriprogrammi "Koostöö", kuid tal on ka eriomased eesmärgid. Nii 
tuleks seitsmendas raamprogrammis esile tõsta ja reaalsemaks muuta ELi kohustus 
rahvusvaheliseks koostööks kolmandate riikidega, peamiselt arengukoostöö vallas. Seda on 
võimalik saavutada selgesõnalise kokkuleppega eriprogrammis tagada/eraldada vähemalt 
5% rahastamisest selliseks otstarbeks. See näitaks meie tahet teha koostööd assotsieerunud 
riikide, naabermaade, arenguriikidega jt sarnasel moel nagu eelmise kuuenda 
raamprogrammi raames ning selle koostöö läbiviimiseks võiks kasutada selliseid meetmeid 
nagu teaduse ja tehnoloogia rahvusvahelises koostööprogrammis (INCO), mis on tunnustust 
leidnud rahvusvahelise üldsuse poolt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 232
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkiri "Eesmärk"

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
suurendada tervishoiuga seotud Euroopa 
tööstusharude ja äriühingute 
konkurentsivõimet, tegeldes globaalsete 
tervishoiuküsimustega, sealhulgas puhkevate 
epideemiate küsimusega. Erilist tähelepanu 
pööratakse translatiivsetele uuringutele 
(kliiniliste rakenduste valdkonnas tehtud 

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
aidata kaasa Euroopa tervishoiusektori 
toimivusele, sealhulgas suurendada selle 
konkurentsivõimet, tegeldes globaalsete 
tervishoiuküsimustega, sealhulgas puhkevate 
epideemiate ja tähelepanuta jäetud haiguste 
küsimusega. Teadusuuringute eesmärk on 
nii haiguste ennetamine kui ka tõhusate 
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põhiavastuste translatsioon), uute raviviiside 
arendamisele ja valideerimisele, tervise 
edendamise ja haiguste ennetamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile. 

ravimeetodite ja ravimite väljatöötamine, 
kusjuures riiklikult rahastatud 
teadusuuringute tulemustele tuleb tagada 
võrdne juurdepääs. Erilist tähelepanu 
pööratakse translatiivsetele uuringutele 
(kliiniliste rakenduste valdkonnas tehtud 
põhiavastuste translatsioon), uute raviviiside 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile.

Or. en

Selgitus

Programmi eesmärk peaks olema parandada Euroopa tervishoiusektori toimivust, mitte 
üksnes suurendada tervishoiuga seotud tööstusharude konkurentsivõimet. Erilist rõhku tuleks 
panna avalikku huvi pakkuvatele teadusuuringutele, nagu puhkevad epideemiad ja 
tähelepanuta jäetud haigused (haigused, mida põevad peamiselt vaeste riikide elanikud ja mis 
seetõttu jäävad välja ravimitööstuse teadusuuringute ja arendustegevuse eesmärkidest). Vaja 
on saavutada tasakaal haiguste ennetamise uuringute ning tõhusate ravimeetodite ja ravimite 
väljatöötamise uuringute vahel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 233
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Lähenemisviis" esimene lõik

Kõnealused teadusuuringud laiendavad meie 
teadmisi, kuidas propageerida tõhusamalt 
head tervist, vältida ja ravida tõsiseid haigusi 
ning pakkuda tervishoiuteenuseid. See aitab 
integreerida tohutut hulka 
genoomikaandmeid, et luua uusi teadmisi 
ja rakendusi meditsiinis ja biotehnoloogias.
See soodustab translatiivseid 
terviseuuringuid, mis on vajalikud selleks, 
et tagada praktilise kasu saamine 
biomeditsiinilistest uuringutest. See 
võimaldab Euroopal aidata tõhusamalt 
kaasa rahvusvahelistele jõupingutustele 
ülemaailmselt oluliste haiguste vastu 
võitlemisel, mida näitab käimasolev 
„Euroopa ja arengumaade kliiniliste 

Kõnealused teadusuuringud laiendavad meie 
teadmisi, kuidas propageerida tõhusamalt 
head tervist, vältida ja ravida tõsiseid haigusi 
ning pakkuda tervishoiuteenuseid. Eelkõige 
on vaja tegelda ja uurida erinevate 
elanikkonnarühmade, sealhulgas puudega 
inimeste, vähemuste ja ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade vajadusi.
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uuringute partnerluse” (EDCTP) 
programm võitluseks HIV/AIDS-i, 
malaaria ja tuberkuloosi vastu (artikkel 
169). See tugevdab tervishoiupoliitikast 
tingitud teadustegevust Euroopa tasandil 
ning eriti siseriiklike andmebaaside 
mudelite, süsteemide ja andmete 
võrdlemist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 234
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Lähenemisviis" teine lõik

Kõnealused teadusuuringud aitavad 
parandada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia ja meditsiinitehnoloogia 
sektorite, kus peamiseks majanduslikuks 
liikumapanevaks jõuks on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, ning 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet.
Eelkõige on see mõeldud Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi toetamiseks 
innovatiivsete ravimite alal, et saada üle 
ravimite väljatöötamise protsessis 
esinevatest kitsaskohtadest. Erilist 
tähelepanu pööratakse teadustegevuse ja 
selle tulemuste kasutamise vahel laiuva 
lõhe ületamisele, toetades kontseptsioonide 
tõestamist ja kliinilist valideerimist. 
Kõnealused teadusuuringud aitavad kaasa 
ka normide ja standardite väljatöötamisele 
uute täiustatud raviviiside tarbeks (nt 
regeneratiivne meditsiin), mis on vajalikud, 
et aidata ELi tööstusel pidada sammu 
ülemaailmse konkurentsiga.

Kõnealused teadusuuringud aitavad 
parandada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia ja meditsiinitehnoloogia 
sektorite, kus peamiseks majanduslikuks 
liikumapanevaks jõuks on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, ning 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet.
Eelkõige on see mõeldud Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi toetamiseks 
innovatiivsete ravimite alal, kui see vastab 
avalikele vajadustele ja prioriteetidele, et 
saada üle ravimite väljatöötamise protsessis 
esinevatest kitsaskohtadest. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell
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Muudatusettepanek 235
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Lähenemisviis" kolmas lõik a (uus)

Vajaduse korral arvestatakse soolisi 
aspekte ja lülitatakse need projektidesse.
Riskitegurid, bioloogilised protsessid, 
kliinilised nähud ning haiguste tagajärjed 
ja ravi on meeste ja naiste puhul sageli 
erinevad. Lisaks esinevad mõned haigused 
üksnes või valdavalt naistel või meestel 
(näiteks fibromüalgia, kroonilise väsimuse 
sündroom, mida esineb palju sagedamini 
naistel kui meestel). Sellepärast peaksid 
kõik selle teema raames rahastatavad 
tegevused võimaldama vahetegemist 
vastavates uurimisprotokollides, 
metodoloogiates ja tulemuste analüüsides.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 465 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 236
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Lähenemisviis" neljas lõik

Kahte strateegilist küsimust – laste suremus
ja vananeva elanikkonna tervis – käsitletakse 
allpool sätestatud kolme põhilise 
tegevussuuna raames, järgides 
tööprogrammis välja toodud prioriteete.
Lisaks hõlmatakse ka muid valdkondi. See 
tagab nähtava ja sidusa lähenemisviisi 
neile küsimustele kogu teema raames, 
vältides samas dubleerimist.

Kolme strateegilist küsimust – laste suremus, 
naiste tervis ja vananeva elanikkonna tervis 
– käsitletakse allpool sätestatud kolme 
põhilise tegevussuuna raames, järgides 
tööprogrammis välja toodud prioriteete. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 237
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" esimene 
lõik
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Selle tegevuse eesmärk on töötada välja ja 
valideerida vajalikke töövahendeid ja 
tehnoloogiaid, mis teevad võimalikuks uute 
teadmiste tootmise ja nende teisendamise 
praktilisteks rakendusteks tervishoiu- ja 
meditsiinivallas.

Selle tegevuse eesmärk on töötada välja ja 
valideerida vajalikke töövahendeid ja 
tehnoloogiaid, mis teevad võimalikuks uute 
teadmiste tootmise ja nende teisendamise 
praktilisteks rakendusteks tervishoiu- ja 
meditsiinivallas. Üksikisikud on siiski 
nende endi päralt ja neid ei saa kasutada 
vahendina. Lisaks tuleb rõhutada, et ELi 
teadusuuringud järgivad 
ettevaatuspõhimõtet, hinnates pidevalt 
võimalikke riske seoses uute tehnoloogiate 
mõjuga, mida ei ole võimalik täielikult ette 
näha.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 238
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" esimene 
taane

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saab
olema: genoomika, proteoomika; 
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise,
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia ning muud "oomikad".

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist, luua nabaväädi 
veretüvirakkude avalikud pangad.
Tähelepanu keskmes saavad olema uued 
tehnoloogiad järjestusanalüüsi, 
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise,
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia jaoks, sealhulgas 
superarvutite kasutamiseks strukturaalseks 
modelleerimiseks ning muude "oomikate" 
tarvis.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 239
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" esimene 
taane

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saab 
olema: genoomika, proteoomika; 
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise, 
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia ning muud "oomikad".

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saavad 
olema uued tehnoloogiad järjestusanalüüsi, 
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise, 
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia jaoks, sealhulgas 
superarvutite kasutamiseks strukturaalseks 
modelleerimiseks ning muude "oomikate" 
tarvis.

Or. en

Selgitus

Strukturaalbioloogia on siiani käsitlenud biomolekule enamasti mitteliikuvatena. Kuid 
biomolekulid on äärmiselt liikuvad ning nende sisemise liikuvusega on seletatav suur osa 
nende bioloogilistest funktsioonidest. Makromolekuli dünaamilisuse modelleerimine nõuab 
ülisuurt arvutivõimsust, mida on võimalik saavutada ainult superarvutite ja suurte 
rööparvutite kasutamise korral.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 240
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" esimene 
taane

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saab
olema: genoomika, proteoomika; 
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise,
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia ning muud "oomikad".

– Suure tootlikkusega teadustegevus: töötada 
kaasaegse bioloogia tarbeks välja uusi 
uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 
parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ja 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saavad 
olema uued tehnoloogiad
järjestusanalüüsiks, kasutades kiireid, 
ökonoomseid ja kättesaadavaid meetodeid,
geeniekspressiooni, genotüüpide ja 
fenotüüpide määramise,
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia ning muude "oomikate" 
jaoks.

Or. el

Selgitus

Biotehnoloogia täit potentsiaali on võimalik saavutada üksnes siis, kui selleks vajalikud 
vahendid ei ole ülemäära kulukad ning on kättesaadavad teadusuuringute arendamiseks. 
Uued lähenemisviisid DNA kiireks kirjeldamiseks vähendavad miljonite molekulide 
kaardistamise maksumust, andes väärtuslikke andmeid haigustega võitlemiseks eelkõige 
üksikisiku tasandil. Seepärast tuleks nende teadusuuringutega alustada otsekohe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 241
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" teine taane

– Avastamine, diagnostika ja jälgimine: 
töötada välja visualiseerimis-, kuvamis-, 
avastamis- ja analüüsivahendeid ja -
tehnoloogiaid biomeditsiinilisteks 
uurimusteks, haiguste avastamiseks, 
diagnoosimiseks, jälgimiseks ja 
prognoosimiseks ning raviprotseduuride 
toetamiseks ja suunamiseks. Rõhk on 

– Avastamine, diagnostika ja jälgimine: 
töötada välja visualiseerimis-, kuvamis-, 
avastamis- ja analüüsivahendeid ja -
tehnoloogiaid biomeditsiinilisteks 
uurimusteks, haiguste avastamiseks, 
diagnoosimiseks, jälgimiseks ja 
prognoosimiseks ning raviprotseduuride 
toetamiseks ja suunamiseks. Rõhk on 
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multidistsiplinaarsel lähenemisviisil, mis 
ühendab selliseid valdkondi nagu 
molekulaar- ja rakubioloogia, füsioloogia, 
geneetika, füüsika, keemia, 
nanotehnoloogia, mikrosüsteemid, seadmed 
ja infotehnoloogia. Rõhutatakse 
mitteinvasiivseid või minimaalselt 
invasiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ja 
kvaliteedi tagamise aspekte.

multidistsiplinaarsel lähenemisviisil, mis 
ühendab selliseid valdkondi nagu 
molekulaar- ja rakubioloogia, füsioloogia, 
geneetika, füüsika, keemia, 
nanotehnoloogia, mikrosüsteemid, seadmed 
ja infotehnoloogia. Rõhutatakse 
mitteinvasiivseid või minimaalselt 
invasiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ja 
kvaliteedi tagamise aspekte, osundades 
eelkõige in vivo, mitteinvasiivsele elusraku 
kuvamisele, molekulaarsele kuvamisele, 
peeneralduslikule kuvamisele, 
magnetresonantskuvamise (MRI) meetodil 
põhinevale difusioonsele 
strukturaalkuvamisele ja metaboolsele 
kuvamisele.

Or. en

Selgitus

Eri mõõtkavas ja eri lahutusvõimega bioloogiline kuvamine omab tohutut tähtsust nii 
bioloogias kui ka arstiteaduses, sealhulgas diagnoosimisel ja ravis. Inimese haiguste ja 
inimese haiguste loommudelite puhul on in vivo molekulaarsete protsesside mitteinvasiivne 
lokaliseerimine ja kvantiteedi määramine hindamatud vahendid meditsiiniliste uuringute 
jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 242
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" kolmas 
taane

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga. Tähelepanu keskmes on 
geeni- ja rakuteraapia, regeneratiivne 
meditsiin, siirdamine, immunoteraapia ja 
vaktsiinid ning muud ravimid. Samuti 
käsitletakse sellega seonduvaid 
tehnoloogiaid, nagu progressiivsed 
sihipärased manustamise süsteemid, 
täiustatud implantaadid ja proteesid, ning 
mitteinvasiivsed või minimaalselt 

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga. Tähelepanu keskmes on 
geeni- ja rakuteraapia, biotootmine, 
sealhulgas sihipärastamine (uute 
molekulide tootmisprotsessi 
optimeerimine), regeneratiivne meditsiin, 
siirdamine, immunoteraapia ja vaktsiinid
ning muud ravimid. Samuti käsitletakse 
sellega seonduvaid tehnoloogiaid, nagu 
progressiivsed sihipärased manustamise 
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invasiivsed tehnoloogilise toega 
protseduurid.

süsteemid, täiustatud implantaadid ja 
proteesid, ning mitteinvasiivsed või 
minimaalselt invasiivsed tehnoloogilise 
toega protseduurid.

Or. fr

Selgitus

See küsimus puudutab nii tootmist kui ka kontrollimist ja on esmase tähtsusega VKEde jaoks, 
mis on tootmisprotsessidega lähedalt seotud. Sihipärastamine on oluline, kuna uued 
bioravimid manustatakse süstlaga ja seepärast tuleb tagada, et need satuksid patsiendi kehas 
õigesse kohta. Seda tüüpi ravimeid kasutatakse laialdaselt nii vähest tähelepanu pälvinud 
haiguste kui ka raskete haiguste puhul, kaasa arvatud vähk ja AIDS.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 243
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" kolmas 
taane

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga. Tähelepanu keskmes on 
geeni- ja rakuteraapia, regeneratiivne 
meditsiin, siirdamine, immunoteraapia ja 
vaktsiinid ning muud ravimid. Samuti 
käsitletakse sellega seonduvaid 
tehnoloogiaid, nagu progressiivsed 
sihipärased manustamise süsteemid, 
täiustatud implantaadid ja proteesid, ning 
mitteinvasiivsed või minimaalselt 
invasiivsed tehnoloogilise toega 
protseduurid.

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga. Tähelepanu keskmes on 
geeni- ja rakuteraapia, regeneratiivne 
meditsiin, siirdamine, immunoteraapia, 
sealhulgas vähiravi ja vaktsiinid, (välja 
jäetud) kaasa arvatud vaktsiinid teatud 
vähitüüpide ennetamiseks. Tähelepanu 
keskmes on ka uuenduslike ravimite 
väljatöötamine nagu selliste ravimite, mis 
avaldavad mõju rakupinna G-valkudega 
seotud retseptoritele ja millel on soodne 
toime haigustele ja sümptomitele allergiate, 
valu, vereringe kollapsi, psühhooside jne 
korral. Samuti käsitletakse sellega 
seonduvaid tehnoloogiaid, nagu 
progressiivsed sihipärased manustamise 
süsteemid, täiustatud implantaadid ja 
proteesid, ning mitteinvasiivsed või 
minimaalselt invasiivsed tehnoloogilise 
toega protseduurid.

Or. el
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Selgitus

Vähivaktsiinide väljatöötamisel on juba saavutatud suuri edusamme, heaks näiteks on siin 
emakakaela vähi / papilloomviiruse vaktsiin. Lisaks sellele on vähiravis välja töötatud 
mitmeid erinevaid kliinilisi uuringuid teatud vähitüüpide jaoks nagu näiteks melanoomid, mis 
ei allu "klassikalisele ravile"(kemoteraapia, radioteraapia). Paljulubavad tulemused 
õigustavad edaspidiseid uurimusi selles vallas.

Paljud ravimid, mis toimivad G-valkudega seotud retseptoritele (GPCR), on juba kasutusel 
suurepäraste tulemustega ning teadlaste arvates võib neid edasi arendada, et ravida laia 
haiguste ringi alates HIVist kuni ülekaalulisuseni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 244
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" kolmas 
taane

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga. Tähelepanu keskmes on 
geeni- ja rakuteraapia, regeneratiivne 
meditsiin, siirdamine, immunoteraapia ja 
vaktsiinid ning muud ravimid. Samuti 
käsitletakse sellega seonduvaid 
tehnoloogiaid, nagu progressiivsed 
sihipärased manustamise süsteemid, 
täiustatud implantaadid ja proteesid, ning 
mitteinvasiivsed või minimaalselt 
invasiivsed tehnoloogilise toega 
protseduurid. 

– Uudsed raviviisid ja -protseduurid:
täiustatud raviviiside ja tehnoloogia edasise 
arengu tagamine koos võimaliku laialdase 
kasutuselevõtuga, hõlmates ravitingimuste 
ja -meetodite järelevalvet ja kvaliteedi 
tagamist. Tähelepanu keskmes on geeni- ja 
rakuteraapia, regeneratiivne meditsiin, 
siirdamine, immunoteraapia ja vaktsiinid 
ning muud ravimid. Samuti käsitletakse 
sellega seonduvaid tehnoloogiaid, nagu 
progressiivsed sihipärased manustamise 
süsteemid, täiustatud implantaadid ja 
proteesid, ning mitteinvasiivsed või 
minimaalselt invasiivsed tehnoloogilise 
toega protseduurid. 

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 573 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 245
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" neljas taane
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– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid.

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid (sealhulgas 
kliiniline ja eelkliiniline molekulaarne 
kuvamine ning koepangad).

Or. en

Selgitus

Eri mõõtkavas ja eri lahutusvõimega bioloogiline kuvamine omab tohutut tähtsust nii 
bioloogias kui ka arstiteaduses, sealhulgas diagnoosimisel ja ravis. Inimeste haiguste ja 
inimeste haiguste loomsete mudelite puhul on in vivo molekulaarsete protsesside 
mitteinvasiivne lokaliseerimine ja kvantiteedi määramine hindamatud vahendid meditsiiniliste 
uuringute jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 246
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" neljas taane 

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid.

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid, võttes arvesse 
naiste ja eakate inimeste eripärasid.

Or. en
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(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 493 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 247
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

"Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia" neljas taane

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite1 puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid.

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute ja 
tõhusate bioravimite toomiseks patsiendini 
(tavaravimite2 puhul käsitletakse neid 
küsimusi kavandatud innovatiivse meditsiini 
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu). Rõhk on 
sellistel lähenemisviisidel nagu 
farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele) ja in 
vivo meetodid ja mudelid ning immuunsuse 
kontroll.

Or. fr

Selgitus

See protsess aitab mõõta ravi mõju immuunsüsteemile. Sellest oleneb ravi tõhusus 
autoimmuunhaiguste ja immuunsüsteemiga seotud haiguste korral. Samuti võimaldab see 
mõõta, kui turvalised on ravimid immuunsüsteemile. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 248
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" esimene alalõik

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide ja 
geeniproduktide funktsioone ning nende 
vastastikust mõju komplekssetes 

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide,
geeniproduktide ja rakusüsteemide
funktsioone ning nende vastastikust mõju 

  
1 Farmatseutikumid ja biofarmatseutikumid.
2 Farmatseutikumid ja biofarmatseutikumid.
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võrgustikes. Tähelepanu keskmes on:
genoomika, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

komplekssetes võrgustikes ning see roll, mis 
neil on olulistes bioloogilistes protsessides 
(nt sünaptiline ja tsellulaarne 
reorganisatsioon). Tähelepanu keskmes on:
genoomika, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

Or. it

Selgitus

Kuuenda raamprogrammi uuringud ja esialgsed tulemused andsid palju teavet geenide ja 
molekulide kohta. Neid tulemusi tuleks kohaldada sünaptiliste ülekannete ja komplekssete 
rakusüsteemide suhtes, et kuuenda raamprogrammi tulemustele tuginedes ning neid 
geneetilisi ja molekulaarseid andmeid kasutades luua praktilisi võimalusi patoloogiate 
ravimeetodite arendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 249
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" esimene alalõik

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide ja 
geeniproduktide funktsioone ning nende 
vastastikust mõju komplekssetes 
võrgustikes. Tähelepanu keskmes on:
genoomika, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide ja 
geeniproduktide funktsioone ning nende 
vastastikust mõju komplekssetes võrgustikes 
ning uurida mutatsioone, pannes rõhku 
protogeensetele mutatsioonidele või 
asutajaefekti tulemusel tekkinud 
mutatsioonidele. Tähelepanu keskmes on:
genoomika, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

Or. el

Selgitus

Oluline on uurida ka mutatsioone, mis on paljude geneetiliste häirete põhjuseks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 250
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" esimene alalõik

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide ja 
geeniproduktide funktsioone ning nende 
vastastikust mõju komplekssetes 
võrgustikes. Tähelepanu keskmes on:
genoomika, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

Laiaulatuslik andmete kogumine: kasutada 
suure tootlikkusega tehnoloogiaid andmete 
saamiseks, et selgitada välja geenide ja 
geeniproduktide funktsioone ning nende 
vastastikust mõju komplekssetes 
võrgustikes. Tähelepanu keskmes on:
genoomika, RNA, proteoomika,
populatsioonigeneetika, võrdlev ja 
funktsionaalne genoomika.

Or. en

Selgitus

MikroRNA-d on põhiline ja aktiivne osa koespetsiifilistest regulaatorgeenidest, mis pärsivad 
geeniekspressiooni post-transkriptsioonilisel tasandil ja mille tagajärjel väheneb mikroRNA 
sihtgeenide poolt kodeeritud proteiinide mõju. Paljud mikroRNA-d paiknevad habrastes 
kohtades ja teistes pahaloomuliste kasvajatega seotud kromosoomiosades. Lisaks sellele on 
paljude kasvajate puhul spetsiifilised mikroRNA-d kas hävinud või muteerunud. Nende 
tähelepanekute põhjal võib järeldada, et mikroRNA mängib keskset rolli vähkkasvaja arengus 
ning võib saada oluliseks sihiks uuenduslike ravimeetodite väljatöötamisel onkoloogias. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 251
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kolmas alalõik

Aju ja ajuga seonduvad haigused: õppida 
paremini tundma aju ühtset struktuuri ja 
dünaamikat ning uurida ajuhaigusi ja otsida
uusi raviviise. Rõhk on sellel, et uurida aju 
talitlust alates molekulidest ja lõpetades 
tunnetusega, ning käsitleda neuroloogilisi ja 
psühhiaatrilisi haigusi ja häireid, sealhulgas 
regeneratiivseid ja taastavaid raviviise.

Aju ja ajuga seonduvad haigused: õppida 
paremini tundma aju ühtset struktuuri ja 
dünaamikat ning uurida ajuhaigusi ja otsida 
uusi raviviise. Rõhk on sellel, et uurida aju 
talitlust alates molekulidest ja lõpetades 
tunnetusega, ning ajutalitluse häireid alates 
sünaptilisest aktiivsusest ja lõpetades 
neurodegeneratsiooniga, kasutades ka 
kliinilisi või eelkliinilisi funktsionaalse või 
molekulaarse kuvamise viise, ning käsitleda 
neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi haigusi ja 
häireid, sealhulgas regeneratiivseid ja 
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taastavaid raviviise.

Or. en

Selgitus

Parandada Euroopa kodanike tervist ning suurendada tervishoiuga seotud Euroopa 
tööstusharude ja äriühingute konkurentsivõimet, tegeldes globaalsete tervishoiuküsimustega, 
sealhulgas puhkevate epideemiate küsimusega. Erilist tähelepanu pööratakse translatiivsetele 
uuringutele (kliiniliste rakenduste valdkonnas tehtud põhiavastuste translatsioon), uute 
raviviiside arendamisele ja valideerimisele, tervise edendamise ja haiguste ennetamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja tõhusale 
tervishoiusüsteemile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 252
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kolmas alalõik

Aju ja ajuga seonduvad haigused: õppida 
paremini tundma aju ühtset struktuuri ja 
dünaamikat ning uurida ajuhaigusi ja otsida 
uusi raviviise. Rõhk on sellel, et uurida aju 
talitlust alates molekulidest ja lõpetades 
tunnetusega, ning käsitleda neuroloogilisi ja 
psühhiaatrilisi haigusi ja häireid, sealhulgas 
regeneratiivseid ja taastavaid raviviise.

Aju ja ajuga seonduvad haigused: õppida 
paremini tundma aju ühtset struktuuri ja 
dünaamikat ning uurida ajuhaigusi ja otsida 
uusi raviviise. Meeste ja naiste aju 
struktuuri ja ajutegevuse erinevuste 
uuringud, et oleks võimalik arendada 
soopõhiseid ravimeetodeid selliste 
tervisehäirete raviks nagu depressioon, 
sõltuvushaigused ja skisofreenia. Aju 
närvisüsteemil põhinevate kompaktsete ja 
tõhusate elektrooniliste süsteemide 
uuringud, et luua kunstlikke võrkkesta 
implantaate nägemisvõime taastamiseks, 
robotsilmi ja teisi intelligentseid sensoreid. 
Rõhk on sellel, et uurida aju talitlust alates 
molekulidest ja lõpetades tunnetusega, ning 
käsitleda neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi 
haigusi ja häireid, sealhulgas 
regeneratiivseid ja taastavaid raviviise.

Or. el

Selgitus

Neuroteadlased on avastanud meeste ja naiste aju anatoomilisi, keemilisi ja funktsionaalseid 
erinevusi teatud ajupiirkondades, mis on seotud kõne, mälu, tunnete, ruumitaju, nägemise, 
temperatuuritundlikkuse ja stressitaluvusega. Need erinevused võivad olla meeste ja naiste 
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erineva käitumise põhjuseks ning selle valdkonna uuringute tulemusel oleks seega võimalik 
välja töötada soopõhiseid ravimeetodid neuroloogiliste haiguste raviks, nagu skisofreenia, 
depressioon, sõltuvushaigused ja traumajärgsed häired.

Arvutid on tänapäeval võimelised sooritama miljardeid operatsioone sekundis, samas jäävad 
nad alla isegi lapsele, kui on vaja ära tunda joonistust või sooritada mõnd visuaalset 
protsessi. Kiipidega, mis on võimelised vastu võtma närvisignaale ja ärritusi, on juba 
saavutatud muljetavaldavaid tulemusi, mis võimaldavad arendada kunstliku võrkkesta 
implantaate teatud nägemispuudulikkuse korral. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul, Angelika Niebler

Muudatusettepanek 253
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" neljas alalõik

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu.

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu, samuti praktilisi tehnilisi lahendusi 
argielu probleemidele vanemas eas.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 572 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zbigniew Zaleski

Muudatusettepanek 254
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" neljas alalõik 

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu.

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu, ning sotsiaalse käitumise analüüsil 
neuroteaduse vaatepunktist.

Or. en
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(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 511 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 255
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" neljas alalõik

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu.

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu linna- ja looduslik
keskkond, kultuur, käitumine ja sugu.

Or. es

Selgitus

Inimeste arengut tuleks analüüsida seoses selle keskkonnaga, kus inimesed elavad, võttes 
arvesse neid ümbritsevat ajaloolist pärandit, nii materiaalset kui mittemateriaalset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 256
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" neljas alalõik

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inim- ja mudelsüsteemide uurimisel, 
sealhulgas uuritakse interaktsiooni selliste 
teguritega nagu keskkond, käitumine ja 
sugu.

Inimeste areng ja vananemine: õppida 
paremini tundma elukestva arengu ja 
normaalse vananemise protsessi. Rõhk on 
inimese mudel- ja rakusüsteemide
uurimisel, sealhulgas uuritakse 
interaktsiooni selliste teguritega nagu 
keskkond, käitumine ja sugu, alates 
sünaptilisest aktiivsusest ja lõpetades 
neurodegeneratsiooniga, kasutades ka 
kliinilisi või eelkliinilisi funktsionaalse või 
molekulaarse kuvamise viise.

Or. en
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(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 514 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Selgitus

Tsellulaarsed mudelid on palju kindlam alus genoomikale. EÜ on nõudnud rakusüsteemide 
puhul vähendada võimaluse korral loommudelite kasutamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 257
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" viies alalõik a (uus)

Seennakkused: rõhk on (eelkõige tsüstilise 
fibroosi puhul) epidemioloogial, kliinilisel 
jälgimisel, diagnoosimisel, samuti 
seennakkuste patofüsioloogia 
alusuuringutel ning uutel ravialastel 
eesmärkidel (kudede adherentsuse ja 
invasiooni mehhanismid, mehhanismid 
peremeesorganismi immunreaktsiooni 
vältimiseks). Erilist rõhku pannakse 
seenhaiguste ravile, uuringutele, mis 
käsitlevad looduslikult esinevaid aineid või 
strukturaalseid analooge potentsiaalsete 
antifungaalsete omadustega ning 
uuringutele, mis käsitlevad patogeensete 
seente resistentsust kasutusel olevatele 
antifungaansetele ravimitele.

Or. fr

Selgitus

Nakkushaigused ei piirdu kindlate patogeensete ainetega. Seennakkused tuleks lülitada 
raamprogrammi samadel alustel kui bakteriaalsed või viiruslikud nakkushaigused, erilise 
rõhuga tsüstilisel fibroosil ja patoloogiatel, mis on seotud immunoloogilise depressiooniga.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 258
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kuuenda alalõigu sissejuhatav 
osa

HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos: HIV/AIDS, (sealhulgas mikrobiotsiidide 
uurimine), malaaria ja tuberkuloos: 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 259
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kuues alalõik

HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos: rõhk on 
uute raviviiside, diagnostikavahendite, 
preventiivsete vaktsiinide ja keemiliste 
ülekandebarjääride, näiteks HIV-vastaste 
mikroobitõrjevahendite väljatöötamisel.
Teadusuuringutealased jõupingutused on 
suunatud neile kolmele haigusele 
ülemaailmsel tasandil, kuid käsitletakse ka 
Euroopale omaseid aspekte. Rõhku 
pannakse prekliinilisele ja varajasele 
kliinilisele teadustegevusele ning vajaduse 
korral (nt HIV-/AIDSi vaktsiinide puhul) 
nähakse ette koostöö ülemaailmsete 
algatustega.

HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos ning 
teised potentsiaalselt rasked 
nakkushaigused, sealhulgas sugulisel teel 
levivad haigused: rõhk on 
ennetusstrateegiate ja uute raviviiside, 
diagnostikavahendite, preventiivsete 
vaktsiinide ja keemiliste ülekandebarjääride, 
näiteks HIV-vastaste mikroobitõrjevahendite 
väljatöötamisel. Teadusuuringutealased 
jõupingutused on suunatud neile kolmele 
haigusele ülemaailmsel tasandil, kuid 
käsitletakse ka Euroopale omaseid aspekte. 
Rõhku pannakse prekliinilisele ja varajasele 
kliinilisele teadustegevusele ning vajaduse 
korral (nt HIV-/AIDSi vaktsiinide puhul) 
nähakse ette koostöö ülemaailmsete 
algatustega.

Or. el

Selgitus

Teatud potentsiaalselt rasked nakkushaigused võivad levida sugulisel teel, näiteks klamüüdia, 
mis võib põhjustada viljatust ja emakavälist rasedust ning kogu maailmas on ta ka peapõhjus 
välditava nägemiskaotuse korral, samuti üks võimalik tegur südamehaiguste tekkeks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 260
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" seitsmes alalõik a (uus)

Meeste kontratseptiive käsitlevad 
translatiivsed uuringud.

Or. en

Selgitus

Teadus ja teadusuuringud saavad toetada soolist võrdõiguslikkust. Sellega seoses on oluline 
kaasa aidata meeste kontratseptiivide väljatöötamisele. Seni on enamasti naised vastutanud 
raseduse vältimise eest ning naisi on puudutanud ka sellega seonduvad terviseriskid. Naised 
sageli ei saa samaväärselt oma seksuaalpartneriga otsustada kontratseptiivsete meetodite üle, 
näiteks kondoomi kasutamise üle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 261
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" seitsmes alalõik b (uus)

Autoimmuunhaigused: rõhk on haiguste 
etioloogial (eriti reumatoidartriit, Sjögreni 
sündroom, multiple sclerosis, insuliinsõltuv 
diabeet ja süsteemne erütematoosne 
luupus), sealhulgas keskkonnast tingitud ja 
geneetilised põhjused, ning nende haiguste 
diagnoosimisel, ennetamisel ja ravil.

Or. en

Selgitus

Autoimmuunhaigused on muutumas tõsiseks ohuks rahvatervisele Euroopas, umbes 5% 
elanikkonnast (neist enamik naised) põeb mõnda sellist haigust. Kuigi meditsiiniuuringud on 
viimasel ajal olnud edukad, ei ole siiski suudetud välja selgitada inimese 
autoimmunsüsteemide mõnede häirete põhjuseid. Oleme jõudnud kriitilisse punkti, kus 
autoimmuunhaiguste etioloogia teadusuuringuid tuleb edendada, kui tahame panna piiri neile 
hädadele.



PE 374.083v01-00 54/94 AM\614619ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 262
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheksas alalõik

Vähkkasvaja: rõhk on haiguse etioloogial,
ravimite sihtmärkide ja bioloogiliste 
markerite tuvastamisel ja valideerimisel, mis 
on abiks ennetamisel, varajasel 
diagnoosimisel ja ravimisel; ning 
prognostiliste, diagnostiliste ja ravivõtete 
tõhususe hindamisel.

Vähkkasvaja: rõhk on haiguse etioloogial ja 
epidemioloogilistel uuringutel, ravimite 
sihtmärkide ja bioloogiliste markerite 
tuvastamisel ja valideerimisel, mis on abiks 
ennetamisel, varajasel diagnoosimisel ja 
ravimisel; ning prognostiliste, diagnostiliste 
ja ravivõtete tõhususe hindamisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 263
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheksas alalõik ja kaheksas 
alalõik a (uus)

Vähkkasvaja: rõhk on haiguse etioloogial,
ravimite sihtmärkide ja bioloogiliste 
markerite tuvastamisel ja valideerimisel, mis 
on abiks ennetamisel, varajasel 
diagnoosimisel ja ravimisel; ning 
prognostiliste, diagnostiliste ja ravivõtete 
tõhususe hindamisel.

Vähkkasvaja: rõhk on haiguse etioloogial,
ravimite sihtmärkide ja bioloogiliste 
markerite tuvastamisel ja valideerimisel, 
kasutades ka mitteinvasiivseid in vivo 
meetodeid, mis on abiks ennetamisel, 
varajasel diagnoosimisel ja ravimisel; ning 
prognostiliste, diagnostiliste ja ravivõtete 
tõhususe hindamisel.

Vananemisega seotud degeneratiivsed 
häired: tähelepanu keskmes on 
molekulaarsed mehhanismid, mis on 
aluseks üha sagenevatele degeneratiivsetele 
haigustele, pöörates erilist tähelepanu mõju 
avaldavate proteiinide struktuurile ja 
funktsioonile, rakusisesele rõhule ja 
proteiinide toksilisusele.

Or. en

Selgitus

Vananemisega seotud degeneratiivsed häired
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Seoses keskmise eluea pikenemisega lääneriikides on degeneratiivsed haigused, nagu 
Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi ja süsteemne amüloidoos muutunud eriti murettekitavaks. 
Nende aeglane ja progresseeruv kulg on suureks sotsiaalseks probleemiks ja mõjutab 
dramaatiliselt patsientide ja nende lähedaste elukvaliteeti. Nende patoloogiate ühiseks 
erijooneks on proteiinide replikatsioonihäirete ja/või mutatsioonide esinemine. Seepärast on 
biomeditsiiniliste uuringute esmaseks ülesandeks tuvastada replikatsioonihäiretega valkude 
patogeenne roll, et haiguste tekkest aru saada ning välja töötada uued ravistrateegiad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 264
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" üheksas alalõik

Südame-veresoonkonnahaigused: rõhk on 
südame- ja veresoontehaiguste (sealhulgas 
infarkti veresooni puudutavate aspektide) 
diagnoosimisel, ennetamisel, ravimisel ja 
jälgimisel, kasutades laialdasi 
valdkondadevahelisi lähenemisviise. 

Südame-veresoonkonnahaigused: rõhk on 
südame- ja veresoontehaiguste (sealhulgas 
infarkti veresooni puudutavate aspektide) 
diagnoosimisel, ennetamisel, ravimisel ja 
jälgimisel, kasutades laialdasi 
valdkondadevahelisi lähenemisviise. Erilist 
tähelepanu pööratakse 
kardiovaskulaarsetele muutustele 
vananemisel.

Or. en

Selgitus

Südame-veresoonkonnahaigused on endiselt üks olulisematest haigestumise ja suremuse 
põhjustest. Vaatamata akuutsete nähtude tõhusate ravimeetodite väljatöötamisele, on 
krooniliste patoloogiate, nagu aterioskleroosi ja südamepuudulikkuse puhul endiselt vajaka 
edukatest raviviisidest. Uued diagnostikameetodid, uudsed uuringud, mis võimaldavad 
prognoosida riski teatud elanikkonna puhul, ja nende haiguste molekulaarsete mehhanismide 
uuringutest lähtuvate uute ravimeetodite arendamine peaksid oluliselt leevendama seda suurt 
terviseprobleemi ning tooma seeläbi püsivat sotsiaalset ja majanduslikku kasu. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 265
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kümnes alalõik

Diabeet ja ülekaalulisus: esimese puhul on 
rõhk diabeedi eri tüüpide etioloogial ning 
nende ennetamisel ja ravil. Viimase puhul 
on tähelepanu keskmes 
valdkondadevahelised lähenemisviisid, mis 
hõlmavad geneetikat, elustiili ja 
epidemioloogiat.

Diabeet, ülekaalulisus ja nefropaatia:
diabeedi puhul on rõhk diabeedi eri tüüpide 
etioloogial ning nende ennetamisel ja ravil. 
Ülekaalulisuse puhul on tähelepanu 
keskmes valdkondadevahelised 
lähenemisviisid, mis hõlmavad geneetikat, 
elustiili ja epidemioloogiat. Diabeetilise 
nefropaatia puhul on rõhk varajasel 
diagnoosimisel ja progresseeruva 
neeruhaiguse ennetamisel ravistrateegiate 
abil, mis kasutavad uuenduslikke 
molekulaarseid ravimeid ja lähenemisviise.

Or. it

Selgitus

Ülekaalulisus, diabeet ja nefropaatia on haigused, mis on omavahel tihedalt seotud ja 
esinevad järjest sagedamini. Diabeetiline nefropaatia on pealegi seotud südame-
veresoonkonna haigustega. Tänapäeval on võimalik nefropaatiat ära hoida, seeläbi võidavad 
patsiendid ning oleks võimalik vähendada tervishoiu kulutusi kogu maailmas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 266
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kümnes alalõik

Diabeet ja ülekaalulisus: esimese puhul on 
rõhk diabeedi eri tüüpide etioloogial ning 
nende ennetamisel ja ravil. Viimase puhul 
on tähelepanu keskmes 
valdkondadevahelised lähenemisviisid, mis 
hõlmavad geneetikat, elustiili ja 
epidemioloogiat.

Diabeet ja ülekaalulisus: esimese puhul on 
rõhk diabeedi eri tüüpide etioloogial ning 
nende ennetamisel ja ravil, mis sisaldab ka 
rakulist asendusteraapiat. Viimase puhul on 
tähelepanu keskmes valdkondadevahelised 
lähenemisviisid, mis hõlmavad geneetikat, 
biokeemiat ja füsioloogiat (mitteinvasiivsete 
meetodite, nagu molekulaarse ja 
funktsionaalse kuvamise kontrollitud 
kasutamine), elustiili ja epidemioloogiat. 
Nii diabeedi kui ka ülekaalulisuse puhul 
pannakse rõhku noorukiea haigustele ja 
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lapsepõlves mõju avaldavatele teguritele.

Or. en

Selgitus

Elusraku kuvamine, rakkude oleku ja talitluse täpne monitooring on peamine prioriteet 
rakkude (tüvirakkude) transplantatsioonil ja mitmete haiguste eelkliinilises faasis.

Rakkude asendamine on praegu ainus moodus, mis võimaldab esimest tüüpi diabeedi puhul 
täielikku insuliinist sõltumatust. Esimest tüüpi diabeeti käsitlevate teadusuuringute peamine 
prioriteet on välja töötada lapseeas läbiviidavad sekkuvad uuringud, et ennetada/ravida 
esimest tüüpi diabeeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 267
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused).

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused, 
dementsus, neurodegeneratiivsed 
haigused).

Or. en

Selgitus

Euroopas on kätte jõudmas ajajärk, kus elanikkond kiiresti vananeb.

Kuna üha rohkem inimesi elab kauem, suureneb järjest nende inimeste arv, kes põevad 
vananemisest tingitud haigusi, sealhulgas Alzheimeri tõbe, praegu põeb hinnanguliselt umbes 
pool kõigist 85-aastastest ja vanematest inimestest mingit dementsuse vormi. Arvestades meie 
vananevat elanikkonda, kujutab Alzheimeri tõbi Euroopas järjest suurenevat 
terviseprobleemi. Seetõttu kuulub see haigus teadusuuringute pakiliste prioriteetide hulka. 

Protseduuridel, mis suudaksid Alzheimeri tõve ja dementsuse teiste vormide algust edasi 
lükata, oleks tohutu positiivne mõju rahvatervisele, sest nad vähendaksid oluliselt seda 
haigust põdevate inimeste arvu. See omakorda vähendaks sotsiaalseid, personali- ja 
rahastamiskulusid, mis on seotud nende inimeste hooldamisega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 268
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused). 

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused ja 
osteoporoos). 

Or. de

Selgitus

Osteoporoosist on saanud üldlevinud haigus, tänapäeval on teadaolevalt igal kolmandal 
naisel ja igal viiendal mehel üle viiekümne olnud vähemalt kord elus osteoporoosist tingitud 
luumurd. Seepärast tuleks vastavalt laiendada teadusuuringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 269
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused).

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused) nagu 
reumatoidartriit.

Or. en

Selgitus

On oluline, et raamprogrammi lülitatakse reumaatilised haigused nagu reumatoidartriit. 
Reumaatiliste haiguste uuringute tähtsust on rõhutatud 13. oktoobri 2005. aasta kirjaliku 
deklaratsiooni nr 389 vastuvõtmisega (menetlus kodukorra artikli 116 alusel). 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 270
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt reumaatilised haigused). 

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised ja 
eriti põletikulised haigused (nt reumaatilised 
haigused). 

Or. fr

Selgitus

Viide põletikulistele haigustele on oluline. Paljudel rasketel haigustel on põletikuline 
komponent, näiteks ateroskleroosil, kroonilisel bronhiidil ja autoimmuunhaigustel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 271
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik a (uus)

Palliatiivne meditsiin: valuravi ja 
sümptomite ravi nende haiguste puhul, mis 
ei ole veel ravitavad, et võidelda patsientide 
sümptomitega nii tõhusalt kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Paljusid haigusi ei suudeta ravida ka järgmise seitsme-kaheksa aasta jooksul. Ka pärast 
seitsmenda raamprogrammi lõppemist surevad inimesed haigustesse. Palliatiivse meditsiini 
eesmärk on leevendada kannatusi, eelkõige valu, kuid ka muid sümptomeid, näiteks janu, 
sügelemist ja iiveldust, isegi kui haigust ennast ei ole enam võimalik ravida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 272
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 
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"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik b (uus)

Muud haigused: hingamisteede haigused, 
tähelepanuta jäetud haigused ning 
elanikkonna uuringud, et selgitada välja 
peamised riskitegurid. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 273
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik c (uus)

Kudede regeneratsiooni uuringud: erilist 
tähelepanu pööratakse selliste kudede nagu 
naha ja südamekudede regeneratsiooni 
uuringutele, eesmärgiga mõista 
regeneratiivsete protsesside aluseks olevaid 
mehhanisme ning määratleda geeni- ja 
rakuteraapia uudsed lähenemisviisid.

Or. en

Selgitus

Viimaste aastate teaduslike katsete tulemused näitavad tüvirakkude ja kudede 
regenereerumist (kuigi piiratud ulatuses) ka selliste kudede puhul, millel siiani arvati see 
võime puuduvat, nagu aju- ja südamekoed.

Ülimalt tähtis on toetada sellesuunalisi uuringuid, et säilitada seda paremust, mis on praegu 
Euroopal konkureerivate riikide ees. Mõistes imetajate kudede regeneratsiooni molekulaarsel 
tasandil, on võimalik jõuda rakutasandi uute ravivõimalusteni nende laialt levinud haiguste 
puhul, millega veel praegu kaasneb suur suremus ja haigestumus ja mis põhjustavad suuri 
sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid. Lisaks soodustavad need uuringud uute biomaterjalide 
arendamist, mis on samuti olulise tähtsusega biomeditsiini uurimisvaldkond.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 274
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

"Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt" kaheteistkümnes alalõik d (uus)
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Tervishoiu foorumid: levitada parimaid 
tavasid ja vahetada spetsialiste.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 581 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 275
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kaheteistkümnes alalõik e 

(uus)

Alternatiivsed strateegiad katsete 
läbiviimiseks ja loomi mitte kasutavad 
meetodid
Intensiivuuringud loomkatsetele 
alternatiivide väljatöötamiseks ja nende 
hindamiseks. Arendada ja hinnata 
alternatiivseid strateegiaid katsete 
läbiviimiseks, eelkõige loomi 
mittekasutavaid meetodeid inimestele ja 
loomadele mõeldud vaktsiinide 
katsetamiseks, toksikoloogilisteks ja ravimi 
ohutuse katseteks ning katsete läbiviimiseks 
teistes uurimisvaldkondades. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata sellele, et leida 
asendus primaatide kasutamisele.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 583 + ENVI 45 Jerzy Buzeki raporti 
projektile seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 276
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kaheteistkümnes alalõik f 

(uus) 

Pediaatrias kasutatavad ravimid 

Edendada pediaatrias kasutatavate ravimite 
uuringuid, nende arendamist ja 
kättesaadavust, keskendudes ainetele, mille 
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patent või andmekaitse on juba aegunud.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 529 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 277
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" esimene taane

Tõhus terviseedendus ja haiguste 
ennetamine: esitada tõendeid kõige 
paremate tervishoiumeetmete kohta 
elustiilide ja ravivõtete suhtes eri tasanditel 
ja kontekstides. Rõhk on tervise laiematel 
teguritel ja nende koostoimimisel nii 
üksikisiku kui ühenduse tasandil (nt 
toitumine, stress, tubakas ja muud ained, 
kehaline tegevus, kultuurikontekst, 
sotsiaalmajanduslikud ja 
keskkonnategurid). Eelkõige käsitletakse 
vaimset tervist elukäigu perspektiivis.

Tõhus terviseedendus ja haiguste 
ennetamine: Rahva ja üksikisiku tervise 
huvides tuleks selle teema osana rakendada 
meditsiinilise teabe programme, et 
parandada teadmisi terviseriskidest ja 
võimalikest meditsiinilistest protseduuridest 
ning käitumuslikke hoiakuid. Raskused 
patsiendi ja arsti suhetes, eelkõige patsiendi 
vajadus saada täielikumat ja 
arusaadavamat teavet oma probleemide 
kohta ja kuidas nendega toime tulla, on 
endiselt üks suuremaid takistusi tervisega 
seotud küsimustele positiivseks ja avatud 
lähenemiseks. Kommunikatsiooni 
parandamine ja usalduse loomine on 
vältimatu alus, millele on võimalik rajada 
terviseedendust ja haiguste ennetamist.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniline teave on muutumas väga võimsaks vahendiks, mille abil saab vähendada nii 
meditsiinilisi vigu kui ka haiguskulusid. Interneti ajastul on rohkete tehniliste detailidega 
meditsiiniline teave kättesaadav igaühele, olenemata sellest, kas tal on vastavad 
taustateadmised sellest arusaamiseks. Teabelevisüsteemid ja vahendid, mis on mõeldud 
selleks, et parandada meditsiiniterminitest ja meditsiinilistest probleemidest arusaamist, 
aitavad oluliselt kaasa üldisele tervishoiule Euroopas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 278
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 
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kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" esimene a taane (uus)

– Järgmiste tähtsate riskihindamise 
teemade uurimine: 1)hinnang toodetud 
nanoosakestega kokkupuutumise mõju 
kohta; 2) toodetud nanoosakeste toksilisus; 
3) suutelisus toodetud nanoosakeste 
toksilisust määratleda, kasutades 
olemasolevaid osakeste ja kiudude 
toksikoloogilisi andmebaase; 4)toodetud 
nanoosakeste säilimine keskkonnas ja 
bioloogiline eluiga, transport, püsivus ja 
muundumine; 5) toodetud nanomaterjalide 
ringlussevõetavus ja üldine säästvus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Muudatusettepanek 279
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" teine taane

– Kliiniliste teadusuuringute tulemuste 
ülekandmine kliinilisse praktikasse, 
sealhulgas ravimite otstarbekam kasutamine 
ning tööviiside ja organisatsioonilise 
korralduse ning terviseravi ja -tehnoloogiate 
asjakohane kasutamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse patsiendi ohutusele: selgitada 
välja parimad kliinilised tavad; mõista 
otsuste tegemise mehhanisme esmatasandi ja 
eriarstiabi kliinilistes oludes; ning 
soodustada tõenditel põhineva meditsiini 
rakendamist ja patsiendi õiguste 
suurendamist. Rõhk on strateegiate 
võrdlusuuringutel; erinevate 
raviprotseduuridega, sealhulgas ravimitega 
saavutatavatel tulemustel, võttes arvesse 
ravimiohutuse järelevalvealaseid andmeid, 
patsiendi eripära (nt geneetiline 
vastuvõtlikkus, vanus, sugu ja ettekirjutuste 
järgimine) ja kulude kokkuhoiu eeliseid. 

– Kliiniliste teadusuuringute tulemuste 
ülekandmine kliinilisse praktikasse, 
sealhulgas ravimite otstarbekam kasutamine 
(nt antibiootikumiresistentsuse vältimiseks) 
ning tööviiside ja organisatsioonilise 
korralduse ning terviseravi ja -tehnoloogiate 
asjakohane kasutamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse patsiendi ohutusele: selgitada 
välja parimad kliinilised tavad; mõista 
otsuste tegemise mehhanisme esmatasandi ja 
eriarstiabi kliinilistes oludes; ning 
soodustada tõenditel põhineva meditsiini 
rakendamist ja patsiendi õiguste 
suurendamist. Rõhk on strateegiate 
võrdlusuuringutel; erinevate 
raviprotseduuridega, sealhulgas ravimitega 
saavutatavatel tulemustel, võttes arvesse 
ravimiohutuse järelevalvealaseid andmeid, 
patsiendi eripära (nt geneetiline 
vastuvõtlikkus, vanus, sugu ja ettekirjutuste 
järgimine) ja kulude kokkuhoiu eeliseid. 

Or. de
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Selgitus

Antibiootikumiresistentsus muutub tööstuslikes lääneriikides aina tõsisemaks probleemiks. 
See põhjustab palju surmajuhtumeid ja tekitab terviseteenistustele väga suuri kulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 280
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" teine taane

– Kliiniliste teadusuuringute tulemuste 
ülekandmine kliinilisse praktikasse, 
sealhulgas ravimite otstarbekam kasutamine 
ning tööviiside ja organisatsioonilise 
korralduse ning terviseravi ja -tehnoloogiate 
asjakohane kasutamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse patsiendi ohutusele: selgitada 
välja parimad kliinilised tavad; mõista 
otsuste tegemise mehhanisme esmatasandi ja 
eriarstiabi kliinilistes oludes; ning 
soodustada tõenditel põhineva meditsiini 
rakendamist ja patsiendi õiguste 
suurendamist. Rõhk on strateegiate 
võrdlusuuringutel; erinevate 
raviprotseduuridega, sealhulgas ravimitega 
saavutatavatel tulemustel, võttes arvesse 
ravimiohutuse järelevalvealaseid andmeid, 
patsiendi eripära (nt geneetiline 
vastuvõtlikkus, vanus, sugu ja ettekirjutuste 
järgimine) ja kulude kokkuhoiu eeliseid. 

– Kliiniliste teadusuuringute tulemuste 
ülekandmine kliinilisse praktikasse, 
sealhulgas ravimite otstarbekam kasutamine 
ning tööviiside ja organisatsioonilise 
korralduse ning terviseravi ja -tehnoloogiate 
asjakohane kasutamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse patsiendi ohutusele: selgitada 
välja parimad kliinilised tavad; mõista 
otsuste tegemise mehhanisme esmatasandi ja 
eriarstiabi kliinilistes oludes; soodustada 
tõenditel põhineva meditsiini rakendamist ja 
patsiendi õiguste suurendamist ning 
kavandada ja süstemaatiliselt rakendada 
patsientide isiklikku ja sotsiaalset 
autonoomiat toetavaid raviviise. Rõhk on 
strateegiate võrdlusuuringutel; erinevate 
raviprotseduuridega, sealhulgas ravimitega 
saavutatavatel tulemustel, võttes arvesse 
ravimiohutuse järelevalvealaseid andmeid, 
patsiendi eripära (nt geneetiline 
vastuvõtlikkus, vanus, sugu ja ettekirjutuste 
järgimine) ja kulude kokkuhoiu eeliseid. 

Or. it

Selgitus

Patsiendi elukvaliteet on tihedasti seotud tema sõltumatuse astmega, mis tuleks seetõttu võtta 
Euroopa kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimisega seotud eesmärkide hulka.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 281
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 
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kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" kolmas taane

– Tervishoiusüsteemide kvaliteet, 
solidaarsus ja jätkusuutlikkus: 
Tervishoiusüsteemide kvaliteet, solidaarsus 
ja jätkusuutlikkus: anda riikidele alus oma 
tervishoiusüsteemide kohandamiseks teiste 
kogemustest lähtuvalt, võttes arvesse 
siseriikliku konteksti ja rahvastikunäitajate 
(vananemine, liikuvus, migratsioon, haridus, 
sotsiaalmajanduslik staatus ja muutuv 
töömaailm jne) tähtsust. Rõhk on 
tervishoiusüsteemide organisatsioonilistel, 
finants- ja regulatiivsetel aspektidel, nende 
rakendamisel ja tulemustel efektiivsuse, 
tõhususe ja õigluse seisukohast. Erilist 
tähelepanu pööratakse 
investeerimisküsimustele ja 
inimressurssidele.

– Tervishoiusüsteemide kvaliteet, 
solidaarsus ja jätkusuutlikkus: anda riikidele 
alus oma tervishoiusüsteemide 
kohandamiseks teiste kogemustest lähtuvalt, 
võttes arvesse siseriikliku konteksti ja 
rahvastikunäitajate (vananemine, liikuvus, 
migratsioon, haridus, sotsiaalmajanduslik 
staatus ja muutuv töömaailm jne) tähtsust. 
Ebasoodsas olukorras olevate rühmade, 
sealhulgas puuetega inimeste juurdepääs 
tervishoiule. Rõhk on tervishoiusüsteemide 
organisatsioonilistel, finants- ja 
regulatiivsetel aspektidel, nende 
rakendamisel ja tulemustel efektiivsuse, 
tõhususe ja õigluse seisukohast. Erilist 
tähelepanu pööratakse 
investeerimisküsimustele ja 
inimressurssidele.

Or. en

Selgitus

Tuleb uurida, kuidas tervishoiuteenused ebasoodsas olukorras olevate rühmadeni jõuavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 282
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" kolmas a taane (uus)

Täiendava ja alternatiivse meditsiini 
kasutamine ning sellest saadav võimalik 
kasu: Täiendava ja alternatiivmeditsiini 
edukate raviviiside kindlakstegemine, et 
parandada Euroopa kodanike tervist.

Or. en

Selgitus

ELi kodanikud kasutavad oma tervise eest hoolitsemisel aina sagedamini täiendava ja 
alternatiivse meditsiini abi, kuid nende meditsiinisuundade teadusuuringuid märkimisväärselt 
ei rahastata. Täiendava ja alternatiivmeditsiini suundi tuleks süstemaatiliselt uurida, kuna see 
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võib anda osalise vastuse kiiresti kasvavale probleemile seoses resistentsusega 
mikroobivastaste ravimite suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 283
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Tegevus" kolmanda alalõigu "Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine" kolmas b taane (uus)

– Translatiivsed teadusuuringud, mis 
käsitlevad keskkonna- ja kutsealaste 
stressitegurite põhjustatud haigusi, nt 
astma ja allergiad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 284
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Tervishoid" pealkirja "Rahvusvaheline koostöö" esimene lõik

Rahvusvaheline koostöö on teema ühtne 
osa ning eriti tähtis on see valdkondades, 
mis käsitlevad ülemaailmseid 
tervishoiuprobleeme nagu resistentsus 
mikroobivastaste ravimite suhtes, 
HIV/AIDS, malaaria, tuberkuloos ja 
puhkeda võivad pandeemiad. Selle alla võib 
kuuluda ka prioriteetide seadmine 
rahvusvaheliste algatuste raames, näiteks 
ülemaailmne võrgustik HIV vaktsiini 
väljatöötamiseks (Global HIV Vaccine 
Enterprise). Euroopa ja arengumaade 
pikaajalise jätkusuutliku partnerluse 
konsolideerimiseks kliiniliste uuringute 
vallas toetatakse täiendavalt Euroopa ja 
arengumaade kliiniliste uuringute partnerlust 
(EDCTP), et reageerida nende saavutustele 
ja edasistele vajadustele. EDCTP programmi 
rõhuasetus jääb sellekohaselt 
progressiivsetele kliinilistele katsetustele 
uute vaktsiinide, mikroobivastaste ainete ja 
Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas leviva 
kolme haiguse vastu mõjuvate ravimite 
väljatöötamiseks.

Rahvusvaheline koostöö peab keskenduma 
kahele prioriteedile: koostöö arenenud 
riikidega konkreetsetel vastastikku huvi 
pakkuvatel teemadel, mis on eelkõige 
tihedalt seotud käesoleva eelisteemaga, ja 
koostöö arengumaadega seoses
ülemaailmsete tervishoiuprobleemidega,
nagu resistentsus mikroobivastaste ravimite 
suhtes, HIV/AIDS, malaaria, tuberkuloos ja 
puhkeda võivad pandeemiad. Selle alla võib 
kuuluda ka prioriteetide seadmine 
rahvusvaheliste algatuste raames, näiteks 
ülemaailmne võrgustik HIV vaktsiini 
väljatöötamiseks (Global HIV Vaccine 
Enterprise). Olenevalt välisest teaduslikust 
ja tehnilisest hinnangust, programmi 
komitee arvamusest ning Euroopa ja 
arengumaade pikaajalise jätkusuutliku 
partnerluse konsolideerimisest kliiniliste 
uuringute vallas, olenevalt tehtud tööle ja 
tulemustele antavast hinnangust toetatakse 
täiendavalt Euroopa ja arengumaade 
kliiniliste uuringute partnerlust (EDCTP), et 
reageerida nende saavutustele ja edasistele 
vajadustele. EDCTP programmi rõhuasetus 
jääb sellekohaselt progressiivsetele 
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kliinilistele katsetustele uute vaktsiinide, 
mikroobivastaste ainete ja Saharast lõuna 
poole jäävas Aafrikas leviva kolme haiguse 
vastu mõjuvate ravimite väljatöötamiseks.

Or. es

Selgitus

Laiendab endist muudatusettepanekut 59. Kliiniliste katsetuste platvorm on väga tähtis, kuid 
selle praegune tõhususaste ja tööviis näivad vaieldavad. Tööd tuleks jätkata, kuid alles siis, 
kui probleemid on lahendatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 285
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkiri 

"Eesmärk"

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad järgmisi sotsiaalseid ja 
majanduslikke ülesandeid: kasvav nõudlus 
ohutumate, tervislikemate ja kvaliteetsemate 
toiduainete järele, võttes arvesse loomade 
heaolu ja maaeluga seonduvat; taastuvate 
bioressursside säästlikuma tootmise ja 
kasutamise järele; episootiliste ja 
zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutusest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele.

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud sidusrühmad, et uurida, kuidas 
tulevase säästva põllumajanduse eesmärke 
turvaliselt, tasuvalt ja keskkonnasõbralikult 
ellu viia ja et kasutada uusi ja esilekerkivaid 
uurimisvõimalusi, mis käsitlevad järgmisi 
sotsiaalseid ja majanduslikke ülesandeid: 
kasvav nõudlus ohutumate, tervislikumate ja 
kvaliteetsemate toiduainete järele, võttes 
arvesse loomade heaolu ja maaeluga 
seonduvat; taastuvate bioressursside 
säästlikuma tootmise ja kasutamise järele; 
episootiliste ja zoonootiliste haiguste ning 
toiduainetega seotud tervisehäirete suurenev 
oht; eelkõige kliimamuutusest tulenevad 
ohud põllumajandus- ja kalandussektori 
tootmise jätkusuutlikkusele ja ohutusele; 
ning suurenev nõudlus kõrgekvaliteediliste 
toiduainete järele, võttes arvesse loomade 
heaolu ja maaeluga seonduvat.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 286
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Lähenemisviis" esimene lõik

Kõnealune teema tugevdab teadmistebaasi, 
teeb teoks uuendused ja pakub poliitilist tuge 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) loomiseks ja arendamiseks. 
Teadusuuringutes keskendutakse 
bioloogiliste ressursside säästvale 
majandamisele, tootmisele ja kasutamisele, 
seda eelkõige bioteaduste ja biotehnoloogia 
ning teiste tehnoloogiatega toimuva 
lähenemise kaudu, et luua Euroopa 
põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses, 
toiduainetööstuses, tervishoius, 
metsatööstuses ja nendega seotud 
tööstusaladel uusi, ökoloogiliselt tõhusaid ja 
konkurentsivõimelisi tooteid. 
Teadusuuringud aitavad oluliselt kaasa ELi 
poliitikasuundade ja eeskirjade 
rakendamisele ja väljatöötamisele ning 
käsitlevad või toetavad konkreetselt ühist 
põllumajanduspoliitikat; põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, ELi metsandusstrateegiat, 
samuti ühist kalanduspoliitikat, mille 
eesmärk on tagada kalanduse ja vesiviljeluse 
jätkusuutlik areng. Samuti on teadustöö 
eesmärgiks töötada välja uusi ja arendada 
olemasolevaid indikaatoreid, mis toetavad 
nimetatud poliitika analüüsi, arengut ja 
järelevalvet.

Kõnealune teema tugevdab teadmistebaasi, 
teeb teoks uuendused ja pakub poliitilist tuge 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) loomiseks ja arendamiseks. 
Teadusuuringutes keskendutakse 
bioloogiliste ressursside säästvale 
majandamisele, tootmisele ja kasutamisele, 
seda eelkõige bioteaduste ja biotehnoloogia 
ning teiste tehnoloogiatega toimuva 
lähenemise kaudu, et luua Euroopa 
põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses, 
toiduainetööstuses, tervishoius, 
metsatööstuses ja nendega seotud 
tööstusaladel uusi, ökoloogiliselt tõhusaid ja 
konkurentsivõimelisi tooteid. 
Teadusuuringud võiksid pärast seda, kui on 
konsulteeritud sidusrühmadega, nagu 
keskkonna- või 
tarbijakaitseorganisatsioonid, ja kui nende 
seisukohti on arvesse võetud, oluliselt 
kaasa aidata ELi poliitikasuundade ja 
eeskirjade rakendamisele ja väljatöötamisele 
ning käsitleda või toetada konkreetselt ühist 
põllumajanduspoliitikat; põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, ELi metsandusstrateegiat, 
samuti ühist kalanduspoliitikat, mille 
eesmärk on tagada kalanduse ja vesiviljeluse 
jätkusuutlik areng. Samuti on teadustöö 
eesmärgiks töötada välja uusi ja arendada 
olemasolevaid indikaatoreid, mis toetavad 
nimetatud poliitika analüüsi, arengut ja 
järelevalvet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Muudatusettepanek 287
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 
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"Lähenemisviis" teine lõik

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtted, millest 90% on VKEd, saavad 
kasu paljudest teadusuuringutest, sealhulgas 
sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliste tehnoloogiate, 
metoodikate ja protsesside integreerimise ja 
kasutuselevõtmisega ning standardite 
väljatöötamisega. Bio-, nano- ning info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas tegevust 
alustavad kõrgtehnoloogilised ettevõtted 
peaksid aitama oluliselt kaasa sordiaretusele 
ning põllukultuuride ja taimede paremale 
kaitsele, progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele. 

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtted, millest 90% on VKEd, saavad 
kasu paljudest teadusuuringutest, sealhulgas 
sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliste tehnoloogiate, 
metoodikate ja protsesside integreerimise ja 
kasutuselevõtmisega ning standardite 
väljatöötamisega. Bio-, nano- ning info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas tegevust 
alustavad kõrgtehnoloogilised ettevõtted 
peaksid aitama oluliselt kaasa sordiaretusele 
ning põllukultuuride ja taimede paremale 
kaitsele, progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele.
Raamprogrammi käigus ei tohiks 
rahastada geneetiliselt muundatud 
põllukultuuride arendamist.

Or. en

Selgitus

Kuna geneetiliselt muundatud põllukultuuride mõju inimese tervisele ja keskkonnale on 
endiselt teadmata, ei tohiks selliste kultuuride arendamist rahastada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 288
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Lähenemisviis" teine lõik

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse
ettevõtted, millest 90% on VKEd, saavad 
kasu paljudest teadusuuringutest, sealhulgas 
sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliste tehnoloogiate, 
metoodikate ja protsesside integreerimise ja 
kasutuselevõtmisega ning standardite 
väljatöötamisega. Bio-, nano- ning info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas tegevust 

Nagu võib näha eelkõige väikesemõõduliste 
tööstusettevõtete puhul, saavad eriti just 
põllumajandusliku toidutööstuse ettevõtted,
millest 90% on VKEd, kasu paljudest 
teadusuuringutest, sealhulgas sihipärasest 
levitamisest ja tehnosiirdetegevusest, 
eelkõige seoses progressiivsete ökoloogiliste 
tehnoloogiate, metoodikate ja protsesside 
integreerimise ja kasutuselevõtmisega ning 
standardite väljatöötamisega. Bio-, nano-



PE 374.083v01-00 70/94 AM\614619ET.doc

ET

alustavad kõrgtehnoloogilised ettevõtted 
peaksid aitama oluliselt kaasa sordiaretusele 
ning põllukultuuride ja taimede paremale 
kaitsele, progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele. 

ning info- ja sidetehnoloogia valdkonnas 
tegevust alustavad kõrgtehnoloogilised 
ettevõtted peaksid aitama oluliselt kaasa 
sordiaretusele ning põllukultuuride ja 
taimede paremale kaitsele, progressiivsetele 
avastamis- ja jälgimistehnoloogiatele toidu 
ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele. 

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 596 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Muudatusettepanek 289
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Lähenemisviis" kolmas lõik

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid, 
mis hõlmavad taimegenoomika ja 
biotehnoloogia, metsanduse ja 
metsatööstuse, ülemaailmse loomade 
tervishoiu, põllumajandusloomade 
kasvatamise, toiduainetööstuse ja tööstusliku 
biotehnoloogia valdkondi, aitavad seada 
selle teema ühiseid teadustöö prioriteete, 
selgitades välja võimalikud tulevased 
laiaulatuslikud algatused nagu 
näidisprojektid kemikaalide tootmiseks 
biomassist (taimede rakukestad, biokütused, 
biopolümeerid) ja aitavad tagada kõigi 
sidusrühmade laialdase osalemise ja 
kaasamise. Vajadusel rakendatakse 
meetmeid siseriiklike uurimisprogrammide 
kooskõlastatuse tugevdamiseks tihedas 
koostöös ERA-Neti projektide, 
tehnoloogiaplatvormide ja teiste asjaomaste 
osalistega, nagu põllumajandussuuringute
alaline komitee (SCAR) või mõni tulevane 
Euroopa struktuuriüksus 
merendusuuringute koordineerimiseks

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid, 
mis hõlmavad taimegenoomika ja 
biotehnoloogia, metsanduse ja 
metsatööstuse, ülemaailmse loomade 
tervishoiu, põllumajandusloomade 
kasvatamise– võttes eriti arvesse linnugrippi 
ja kodulinnukasvatuse mõju sellele –
toiduainetööstuse ja tööstusliku 
biotehnoloogia valdkondi, aitavad seada 
selle teema ühiseid teadustöö prioriteete, 
selgitades välja võimalikud tulevased
laiaulatuslikud algatused nagu 
näidisprojektid kemikaalide tootmiseks 
biomassist (taimede rakukestad, biokütused, 
biopolümeerid) ja aitavad tagada kõigi 
sidusrühmade laialdase osalemise ja 
kaasamise.

Or. en
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(Tõlkija märkus: kaks näpuviga KOM-teksti eestikeelses versioonis)

Selgitus

Viimasel ajal süveneb kahtlus, et linnugripi kiire levik mõnedes maailmajagudes ei tulene 
täielikult looduslikest protsessidest, vaid ka kaubandus- ja äritegevusest. Kuigi metslinde on 
linnugripi suhtes laialdaselt uuritud, on elusatel lindudel harva leitud linnugripi suure 
patogeensusega vormi, mis viitab sellele, et need linnud ei ole tõhusad nakkusekandjad. 
Tõenäolisem on, et viirus levib kodulindude, kodulinnutoodete või kodulinnufarmidest 
pärinevate saastunud ainete, nagu loomasööda ja sõnniku, transportimisel. Rahvusvahelised 
organisatsioonid on sellele nakkuse levimise viisile suurt tähelepanu pööranud. Sellepärast 
on väga tähtis uurida kodulinnukasvatuse osa linnugripi levikus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 290
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Lähenemisviis" esimese alalõigu esimene taane

– Teadusuuringute võimaldamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva tootmise ja 
majandamise põhiliste pikaajaliste faktorite 
alal, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
ja uudsete bioaktiivsete molekulide 
ärakasutamist neis bioloogilistes 
süsteemides. Teadusuuringud hõlmavad 
„oomika”-tehnoloogiad, nagu genoomika, 
proteoomika, metaboloomika, ja lähenevaid 
tehnoloogiad ning nende integreerimist 
süsteemibioloogia lähenemisviisidesse, 
samuti elementaarsete töövahendite ja 
tehnoloogiate väljatöötamist, sealhulgas 
bioinformaatika ja asjakohased 
andmebaasid, ning metoodikad liikide 
määratlemiseks liigirühmades.

– Teadusuuringute võimaldamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva tootmise ja 
majandamise põhiliste pikaajaliste faktorite 
alal, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
ja uudsete bioaktiivsete molekulide 
ärakasutamine neis bioloogilistes 
süsteemides. Teadusuuringud hõlmavad 
„oomika”-tehnoloogiaid, nagu genoomika, 
proteoomika, metaboloomika, ja lähenevaid 
tehnoloogiaid ning nende integreerimist 
süsteemibioloogia lähenemisviisidesse, 
samuti elementaarsete töövahendite ja 
tehnoloogiate väljatöötamist, sealhulgas 
bioinformaatika ja asjakohased 
andmebaasid, ning metoodikaid liikide 
määratlemiseks liigirühmades.

Mainitakse bioloogilise mitmekesisuse 
ärakasutamist, mitte aga kaitsmist. Tuleks 
selgelt öelda, et bioloogilise mitmekesisuse 
ja selle molekulaarse koostise uurimine on 
suunatud bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisele, mitte üksnes uute viiside 
leidmisele selle ärakasutamiseks. 
Keskkonna kaitsmine ja alalhoidmine on 
bioloogiliste ressursside säästva 
majandamise võtmeelement. Selles 
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kontekstis tuleks kirjeldada paremat 
seostamist teemaga "Keskkond".

Or. en

Selgitus

Bioloogiline mitmekesisus väheneb kiiresti ja inimese ehitatud tehased ei saa kaotatut 
asendada. 

Tähtis on arendada ja rakendada DNA taksonoomiat moodsate biotehnoloogiliste ja 
bioinformaatika vahenditega varustatud laboratooriumides, et kiirendada bioloogilise 
mitmekesisuse kaardistamist, leida uusi võimalusi ökoloogia-alaseks uurimistööks ja 
edendada bioloogilise mitmekesisuse kaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 291
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" esimese alalõigu teine taane

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, nagu 
ka eri süsteemide (põllumajandus ja 
metsandus; kalandus ja akvakultuur) 
interaktsiooni parema tundmaõppimisega 
kogu ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. Bioloogiliste maaressursside puhul 
pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, ressursside täiustatud 
haldamisele ja uudsetele söötadele, ning 
uudsetele, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga 
taimedele (põllukultuurid ja puud). Seda 
toetatakse uudsete taimede ja toodete 
bioloogilist ohutust, kaaseksisteerimist ja 
jälgitavust käsitlevate uuringutega. Taimede 
tervist parandatakse ökoloogia, kahjuri 
bioloogia, haiguste ja muude ohtude parema 

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, 
kalanduse ja põllukultuuride kasvatamise
juhtimise teadusliku ja tehnilise baasi 
parandamisega valikulise sordiaretuse, 
taimetervise ja optimeeritud 
tootmissüsteemide abil, nagu ka eri 
süsteemide (põllumajandus ja metsandus; 
kalandus ja akvakultuur) interaktsiooni 
parema tundmaõppimisega kogu 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi baasil. 
Bioloogiliste maaressursside puhul pannakse 
erilist rõhku madala ressursivajadusega ja 
orgaanilistele tootmissüsteemidele, 
ressursside täiustatud haldamisele ja 
uudsetele söötadele, ning uudsetele, parema 
koostisega, parema stressitaluvusega, 
tõhusama toitainete omastamisega ja parema 
struktuuriga taimedele (põllukultuurid ja 
puud). Seda toetatakse uudsete taimede ja 
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tundmaõppimisega ning haigusepuhangute 
kontrolli all hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

toodete bioloogilist ohutust, 
kaaseksisteerimist ja jälgitavust käsitlevate 
uuringutega. Taimede tervist parandatakse 
ökoloogia, kahjuri bioloogia, haiguste ja 
muude ohtude parema tundmaõppimisega 
ning haigusepuhangute kontrolli all 
hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

Or. it

Selgitus

Põllukultuure saab parandada valikulise sordiaretusega ning taimetervise toetamise ja 
uudsete tootmissüsteemidega. Mitmesuguste geneetikauuringute käigus saadud andmete, 
teadmiste ja järelduste ülekanne traditsiooniliste või biotehnoloogiliste sordiaretusmeetodite 
tulemusel saadud uudsetesse toodetesse on Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimele 
äärmiselt tähtis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 292
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" esimese alalõigu teine taane

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, nagu 
ka eri süsteemide (põllumajandus ja 
metsandus; kalandus ja akvakultuur) 

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, 
kalanduse juhtimise teadusliku ja tehnilise 
baasi parandamisega, nagu ka eri 
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interaktsiooni parema tundmaõppimisega 
kogu ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. Bioloogiliste maaressursside puhul 
pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, ressursside täiustatud 
haldamisele ja uudsetele söötadele, ning 
uudsetele, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga 
taimedele (põllukultuurid ja puud). Seda 
toetatakse uudsete taimede ja toodete 
bioloogilist ohutust, kaaseksisteerimist ja 
jälgitavust käsitlevate uuringutega. Taimede 
tervist parandatakse ökoloogia, kahjuri 
bioloogia, haiguste ja muude ohtude parema 
tundmaõppimisega ning haigusepuhangute 
kontrolli all hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

süsteemide (põllumajandus ja metsandus; 
kalandus ja akvakultuur) interaktsiooni 
parema tundmaõppimisega kogu 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi baasil. 
Bioloogiliste maaressursside puhul pannakse 
erilist rõhku madala ressursivajadusega ja 
orgaanilistele tootmissüsteemidele, 
ressursside täiustatud haldamisele ja 
uudsetele söötadele, ning uudsetele, parema 
koostisega, parema stressitaluvusega, 
tõhusama toitainete omastamisega ja parema 
struktuuriga taimedele (põllukultuurid ja 
puud). Seda toetatakse uudsete taimede ja 
toodete bioloogilist ohutust, 
kaaseksisteerimist ja jälgitavust käsitlevate 
uuringutega. Taimede tervist parandatakse 
ökoloogia, kahjuri bioloogia, haiguste ja 
muude ohtude parema tundmaõppimisega 
ning haigusepuhangute kontrolli all 
hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

Selle teema juurde kuulub selgelt 
põllumajanduslik biotehnoloogia, mis 
avalikkuses endiselt ilmset vastuseisu 
põhjustab. Asjatundlik lugeja võib sellise 
sõnastuse puhul küll aru saada, et 
räägitakse biotehnoloogia kasutamisest 
ressursside parandamiseks ning tervishoiu 
ja keskkonna edendamiseks, kuid oleks 
vaja selgemini öelda, et muundamise 
eesmärgiks on rahva tervise ja turvalisuse 
parandamine.

Or. en
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Selgitus

Kogu põllumajandusliku biotehnoloogia valdkonda varjutavad ebateaduslik erapoolikus ja 
eelarvamused. Ilmne on, et see teadusuuringute valdkond võib ulatuslikult kaasa aidata 
inimeste tervise ja turvalisuse parandamisele. Tuleb määratleda katsetingimused ning labori-
ja välikatsed, kuid edu selles valdkonnas on konkurentsivõime ja Euroopa elanikkonna tervise 
jaoks otsustavalt tähtis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 293
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" esimese alalõigu teine taane

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, nagu 
ka eri süsteemide (põllumajandus ja 
metsandus; kalandus ja akvakultuur) 
interaktsiooni parema tundmaõppimisega 
kogu ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. Bioloogiliste maaressursside puhul 
pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, ressursside täiustatud 
haldamisele ja uudsetele söötadele, ning 
uudsetele, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga 
taimedele (põllukultuurid ja puud). Seda 
toetatakse uudsete taimede ja toodete 
bioloogilist ohutust, kaaseksisteerimist ja 
jälgitavust käsitlevate uuringutega. Taimede 
tervist parandatakse ökoloogia, kahjuri 
bioloogia, haiguste ja muude ohtude parema 
tundmaõppimisega ning haigusepuhangute 
kontrolli all hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, 
kalanduse juhtimise teadusliku ja tehnilise 
baasi parandamisega, nagu ka eri 
süsteemide (põllumajandus ja metsandus; 
kalandus ja akvakultuur) interaktsiooni 
parema tundmaõppimisega kogu 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi baasil.
Bioloogiliste maaressursside puhul pannakse 
erilist rõhku madala ressursivajadusega ja 
orgaanilistele tootmissüsteemidele, 
ressursside täiustatud haldamisele ja 
uudsetele söötadele, ning uudsetele, parema 
koostisega, parema stressitaluvusega, 
tõhusama toitainete omastamisega ja parema 
struktuuriga taimedele (põllukultuurid ja 
puud). Seda toetatakse uudsete taimede ja 
toodete bioloogilist ohutust, 
kaaseksisteerimist ja jälgitavust käsitlevate 
uuringutega. Taimede tervist parandatakse 
ökoloogia, kahjuri bioloogia, haiguste ja 
muude ohtude parema tundmaõppimisega 
ning haigusepuhangute kontrolli all 
hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Töötatakse välja täiustatud 
meetodid pinnase viljakuse jälgimiseks, 
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ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

säilitamiseks ja suurendamiseks.
Veekeskkonnaga seotud bioloogiliste 
ressursside puhul pööratakse rõhku olulistele 
bioloogilistele funktsioonidele, viljeldavate 
liikide ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

Or. en

Selgitus

Hiljutised mullaviljakuse uuringud näitavad murettekitavat ülemaailmset muldade viljakuse 
langust, mis pikema aja jooksul seab ohtu inimkonna suutlikkuse end toiduga varustada. 
Orgaanilise aine sisaldus muldades väheneb ja erosioon kiireneb, mille põhjuseks võivad olla 
intensiivsed põllumajandustootmise tehnikad, mis ei tarvitse pikema aja jooksul säästvaks 
osutuda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 294
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" esimese alalõigu neljas a taane (uus)

– Teadusuuringud põllumajandus-, 
mere- ja metsanduspoliitika teemadel, 
sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitika reformi ning 
WTO Doha läbirääkimistevooru 
majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik 
mõju, ELi laienemise mõju vanade ja 
uute liikmesmaade põllumajandusele 
ning maapiirkondade arengule ja 
põllumajandus-, mere- ja 
metsatööstustoodete turuväljavaated.

Or. en

Selgitus

Eriprogrammis "Koostöö" tuleks eriti tähelepanu pöörata põllumajandusega seotud 
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poliitikaküsimuste uurimisele, kuna ELis toimub praegu ühise põllumajanduspoliitika 
arvatavasti suurim ümberkujundamine seoses uute suundumustega Euroopas ning maailmas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 295
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" teise alalõigu viies taane

– Nii inimeste tervise kui keskkonna 
kaitsmine läbi keskkonnamõjude mõistmise 
inimeste/loomade toiduahelale ja selle poolt 
avaldatud mõju suhtes. Sellega kaasneb 
toidu saasteainete ja nende mõju uurimine 
tervisele, täiustatud vahendite ja meetodite 
väljatöötamine, et hinnata inimeste/loomade 
toiduahela mõju keskkonnale. Toiduahela 
kvaliteedi ja terviklikkuse kindlustamine 
nõuab uusi mudeleid kaubaartiklite 
analüüsimiseks ja kogu toiduahela 
majandamiskontseptsioone, sealhulgas 
tarbijaid käsitlevate aspektide osas.

– Nii inimeste tervise kui keskkonna 
kaitsmine läbi keskkonnamõjude mõistmise 
inimeste/loomade toiduahelale ja selle poolt 
avaldatud mõju suhtes. Sellega kaasneb 
toidu saasteainete ja nende mõju uurimine 
tervisele, täiustatud vahendite ja meetodite 
väljatöötamine, et hinnata inimeste/loomade 
toiduahela mõju keskkonnale. Toiduahela 
kvaliteedi ja terviklikkuse kindlustamine 
nõuab uusi mudeleid kaubaartiklite 
analüüsimiseks ja kogu toiduahela 
majandamiskontseptsioone, sealhulgas 
tarbijaid käsitlevate aspektide osas; uute 
jälgimismeetodite väljatöötamine (nii 
geneetiliselt muundatud kui muundamata 
organismide jaoks); loomasöötade ja 
veterinaarravimite mõju inimeste tervisele.

Or. de

Selgitus

Uute jälgimismeetodite väljatöötamine on vajalik, et tarbijate usaldust suurendada. Sama 
kehtib ka kasutatavate loomasöötade ja veterinaarravimite võimaliku mõju kohta inimeste 
tervisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Verts/ALE 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 296
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia" pealkirja 

"Tegevus" kolmanda alalõigu esimene taane

– Teadmistebaasi tugevdamiseks ja 
progressiivsete tehnoloogiate 
väljatöötamiseks maismaa- ja 
veeorganismide biomassi tootmiseks 
energia- ja tööstussfääris kasutamise tarbeks. 

– Teadmistebaasi tugevdamiseks ja 
progressiivsete tehnoloogiate 
väljatöötamiseks maismaa- ja 
veeorganismide biomassi tootmiseks 
energia- ja tööstussfääris kasutamise tarbeks. 



PE 374.083v01-00 78/94 AM\614619ET.doc

ET

Selle hulka kuulub taime-, looma- ja 
mikroobigenoomika ja metaboloomika, et 
parandada toorainete ja biomassi lähteainete 
tootlikkust ja koostist nende optimeeritud 
muundamiseks suure lisandväärtusega 
toodeteks, kasutades samas uudsete 
allikatena ära looduslikke või aretatud 
maismaa- ja veeorganisme. Selle hulka 
kuulub täiel määral biotoodete viljelustavade 
elutsükli analüüs, transport, säilitamine ja 
turuleviimine. Seetõttu käsitletakse 
tööstuslike biotehnoloogiate rakendamist 
terves põllukultuuride ahelas, et realiseerida 
biorafineerimisel põhineva lähenemisviisi 
kogu potentsiaal, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikke, põllumajanduslikke 
ning ökoloogilisi ja tarbijatega seotud 
aspekte. Seda tugevdatakse taimede ja 
mikroobide ainevahetuse parema 
tundmaõppimise ja juhtimisega rakkude ja 
rakualusel tasandil, suure väärtusega toodete 
valmistamisel, milles kasutatakse ära 
bioprotsesse, sealhulgas biokatalüütilisi 
protsesse, mis parandaksid muundatud 
produktide saagikust, kvaliteeti ja puhtust. 
Lisaks sellele kasutatakse või töötatakse
välja biotehnoloogiaid uudsete ja täiustatud 
kvaliteetsete, suure lisandväärtusega ja 
taastuvate metsatööstustoodete ja protsesside 
jaoks, et tõsta metsa ja metsatootmise, 
sealhulgas puidu- ja taastuvate 
bioenergiavarude jätkusuutlikkust. Lõpuks 
käsitletakse biotehnoloogia potentsiaali 
avastada, jälgida, ennetada, menetleda ja 
kõrvaldada reostust rõhuasetusega jäätmete 
ja kõrvalsaaduste majandusliku väärtuse 
maksimaalsel suurendamisel uute 
bioprotsesside kaudu üksikult või 
kombineerituna taimesüsteemide ja/või 
keemiliste katalüsaatoritega.

Selle hulka kuulub taime-, looma- ja 
mikroobigenoomika ja metaboloomika, et 
parandada toorainete ja biomassi lähteainete 
tootlikkust ja koostist nende optimeeritud 
muundamiseks suure lisandväärtusega 
toodeteks, kasutades samas uudsete 
allikatena ära looduslikke või aretatud 
maismaa- ja veeorganisme. Selle hulka 
kuulub täiel määral biotoodete viljelustavade 
elutsükli analüüs, transport, säilitamine ja 
turuleviimine. Seetõttu käsitletakse 
tööstuslike biotehnoloogiate rakendamist 
terves põllukultuuride ahelas, et realiseerida 
biorafineerimisel põhineva lähenemisviisi 
kogu potentsiaal, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikke, põllumajanduslikke 
ning ökoloogilisi ja tarbijatega seotud 
aspekte. Seda tugevdatakse taimede ja 
mikroobide ainevahetuse parema 
tundmaõppimise ja juhtimisega rakkude ja 
rakualusel tasandil, suure väärtusega toodete 
valmistamisel, milles kasutatakse ära 
bioprotsesse, sealhulgas biokatalüütilisi 
protsesse, mis parandaksid muundatud 
produktide saagikust, kvaliteeti ja puhtust. 
Lisaks sellele kasutatakse või töötatakse 
välja biotehnoloogiaid uudsete ja täiustatud 
kvaliteetsete, suure lisandväärtusega ja 
taastuvate metsatööstustoodete ja protsesside 
jaoks, et tõsta metsa ja metsatootmise, 
sealhulgas puidu- ja taastuvate 
bioenergiavarude jätkusuutlikkust. Lõpuks 
käsitletakse biotehnoloogia potentsiaali 
avastada, jälgida, ennetada, menetleda ja 
kõrvaldada reostust rõhuasetusega jäätmete 
ja kõrvalsaaduste majandusliku väärtuse 
maksimaalsel suurendamisel uute 
bioprotsesside kaudu üksikult või 
kombineerituna taimesüsteemide ja/või 
keemiliste katalüsaatoritega. Seoses 
Euroopa tõsiseimate põllumajanduslike 
probleemidega, nagu phytophthera 
(kartuli-lehemädanik), fusarium (fusarioos, 
punakaste) nisul ja maisil, Triodia sylvina 
(eistekedriku) röövikud maisil, plasmopara 
(ebajahukaste) viinamarjapõõsastel jne, 
tuleks võrrelda geneetilisi, mittegeneetilisi 
ja orgaanilisi tõrjevõimalusi, et selgitada, 
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milline lähenemine on nende probleemide 
lahendamiseks kõige sobivam.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 297
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkiri "Eesmärk"

Parandada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ning võimaldada 
Euroopal info- ja sidetehnoloogia edasise 
arenguga kursis olla ja seda kujundada, et 
ühiskonna ja majanduse nõudmised oleksid 
täidetud. Tugevdatakse Euroopa teaduslikku 
ja tehnoloogilist baasi ja tagatakse 
ülemaailmne liidripositsioon info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas, soodustades ja 
edendades innovatsiooni info- ja 
sidetehnoloogia abil, ning tagatakse, et info-
ja sidetehnoloogia areng tooks kiiresti kasu 
Euroopa kodanikele, äriühingutele, 
tööstusele ja riikidele.

Parandada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ning võimaldada 
Euroopal info- ja sidetehnoloogia edasise 
arenguga kursis olla ja seda kujundada, et 
ühiskonna ja majanduse nõudmised oleksid 
täidetud. Tugevdatakse Euroopa teaduslikku 
ja tehnoloogilist baasi ja tagatakse 
ülemaailmne liidripositsioon info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas, soodustades ja 
edendades innovatsiooni info- ja 
sidetehnoloogia abil, ning tagatakse, et info-
ja sidetehnoloogia areng tooks kiiresti kasu 
kõigile Euroopa kodanikele, eriti eakatele ja 
inimestele, keda ähvardab sotsiaalse 
tõrjutuse oht, nagu puuetega inimesed ja 
inimesed, kelle juurdepääs info- ja 
sidetehnoloogiale on raskendatud; 
äriühingutele, tööstusele ja riikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 298
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Sissejuhatus" esimene lõik

Info- ja sidetehnoloogia mängib kõigi 
tööstus- ja teenindussektorite innovatsiooni, 
loovuse ja konkurentsivõime soodustamisel 
ainulaadset ja tõestatud rolli. Need on 
olulised põhiliste ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja avalike 
teenuste kaasajastamiseks ning toetavad 
progressi kõigis teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades. Seepärast peab Euroopa 
valitsema ja kujundama info- ja 
sidetehnoloogia edasist arengut ning tagama 
info- ja sidetehnoloogial põhinevate teenuste 
ja toodete omaksvõtmise ja kasutamise 
kodanikele ja ettevõtetele võimalikult suure 

Info- ja sidetehnoloogia mängib kõigi 
tööstus- ja teenindussektorite innovatsiooni, 
loovuse ja konkurentsivõime soodustamisel 
ainulaadset ja tõestatud rolli. Need on 
olulised põhiliste ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja avalike 
teenuste kaasajastamiseks ning toetavad 
progressi kõigis teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades. Seepärast peab Euroopa 
valitsema ja kujundama info- ja 
sidetehnoloogia edasist arengut ning tagama 
koostalitlevate ja usaldusväärsete info- ja 
sidetehnoloogial põhinevate teenuste ja 
toodete omaksvõtmise ja kasutamise 
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kasu toomiseks. kodanikele ja ettevõtetele võimalikult suure 
kasu toomiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 299
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Sissejuhatus" neljas lõik

Info- ja sidetehnoloogia teema seab 
prioriteediks tehnoloogia põhiliste 
tugisammaste ümber koondunud 
strateegilised teadusuuringud, tagab 
tehnoloogiate läbiva integreerimise ning 
annab teadmisi ja vahendeid mitmesuguste 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
rakenduste väljatöötamiseks. Tegevus 
tugevdab tööstuslikke ja tehnoloogilisi 
edusamme info- ja sidetehnoloogia sektoris 
ning parandab tähtsate, info- ja 
sidetehnoloogiast tugevalt sõltuvate sektorite 
konkurentsivõimet – seda nii uuenduslike 
väärtuslike info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate toodete ja teenuste kaudu kui ka 
tänu organisatsiooniliste protsesside
täiustamisele ühtmoodi nii äriettevõtetes kui 
valitsusasutustes. See teema toetab ka teisi 
Euroopa Liidu poliitikasuundi, 
mobiliseerides info- ja sidetehnoloogia, et 
täita riiklike ja ühiskondlike nõudmisi.

Info- ja sidetehnoloogia teema seab 
prioriteediks tehnoloogia põhiliste 
tugisammaste ümber koondunud 
strateegilised teadusuuringud, tagab 
tehnoloogiate läbiva integreerimise ning 
annab teadmisi ja vahendeid mitmesuguste 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
rakenduste väljatöötamiseks. Tegevus 
tugevdab tööstuslikke ja tehnoloogilisi 
edusamme info- ja sidetehnoloogia sektoris 
ning parandab tähtsate, info- ja 
sidetehnoloogiast tugevalt sõltuvate sektorite 
konkurentsivõimet – seda nii uuenduslike 
väärtuslike info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate toodete ja teenuste kaudu kui ka 
tänu uutele või täiustatud 
organisatsioonilistele protsessidele 
ühtmoodi nii äriettevõtetes kui 
valitsusasutustes. See teema toetab ka teisi 
Euroopa Liidu poliitikasuundi, 
mobiliseerides info- ja sidetehnoloogia, et 
täita riiklikke ja ühiskondlikke nõudmisi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas Verts/ALE 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 300
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Sissejuhatus" neljas lõik

Info- ja sidetehnoloogia teema seab 
prioriteediks tehnoloogia põhiliste 
tugisammaste ümber koondunud 
strateegilised teadusuuringud, tagab 
tehnoloogiate läbiva integreerimise ning 
annab teadmisi ja vahendeid mitmesuguste 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
rakenduste väljatöötamiseks. Tegevus 
tugevdab tööstuslikke ja tehnoloogilisi 

Info- ja sidetehnoloogia teema seab 
prioriteediks tehnoloogia põhiliste 
tugisammaste ümber koondunud 
strateegilised teadusuuringud, tagab 
tehnoloogiate läbiva integreerimise ning 
annab teadmisi ja vahendeid mitmesuguste 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
rakenduste väljatöötamiseks. Tegevus 
tugevdab tööstuslikke ja tehnoloogilisi 
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edusamme info- ja sidetehnoloogia sektoris 
ning parandab tähtsate, info- ja 
sidetehnoloogiast tugevalt sõltuvate sektorite 
konkurentsivõimet – seda nii uuenduslike 
väärtuslike info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate toodete ja teenuste kaudu kui ka 
tänu organisatsiooniliste protsesside 
täiustamisele ühtmoodi nii äriettevõtetes kui 
valitsusasutustes. See teema toetab ka teisi 
Euroopa Liidu poliitikasuundi, 
mobiliseerides info- ja sidetehnoloogia, et 
täita riiklike ja ühiskondlike nõudmisi.

edusamme info- ja sidetehnoloogia sektoris 
ning parandab tähtsate, info- ja 
sidetehnoloogiast tugevalt sõltuvate sektorite 
konkurentsivõimet – seda nii uuenduslike 
väärtuslike info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate toodete ja teenuste kaudu kui ka 
tänu organisatsiooniliste protsesside 
täiustamisele ühtmoodi nii äriettevõtetes kui 
valitsusasutustes. See teema toetab ka teisi 
Euroopa Liidu poliitikasuundi, 
mobiliseerides info- ja sidetehnoloogia, et 
täita riiklikke ja ühiskondlikke nõudmisi, 
kasutades info- ja sidetehnoloogiat 
säästvaks arenguks, eelkõige transpordi 
korraldamisel, energia säästmisel ja 
loodusvarade kasutamisel, samuti 
vägivaldsete konfliktide ennetamisel; 
jälgides hoolikalt info- ja sidetehnoloogia 
võimalikku mõju inimese tervisele ja 
heaolule, eriti seoses elektromagnetilise 
kiirguse mõjuga. Erilist rõhku pannakse 
jurisdiktsioonist, keelest ja asukohast 
tingitud tõkete ületamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 301
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Sissejuhatus" viies lõik

Tegevus hõlmab koostööd ja võrkude 
loomist, toetab ühiseid tehnoloogiaalgatusi –
sealhulgas nanoelektroonikatehnoloogia ja 
sardsüsteemide valdkondi käsitlevate 
teadusuuringute valitud aspekte – ja riiklike 
programmide kooskõlastusalgatusi –
sealhulgas algatuse “Ambient Assisted 
Living” vallas. Tegevusprioriteetide hulka 
kuuluvad teemad, mis tuginevad muude 
allikate seas Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide tööle. Temaatilist 
sünergiat arendatakse ka teiste 
eriprogrammide alla kuuluvate vastavate 
tegevustega.

Tegevus hõlmab koostööd ja võrkude 
loomist ning võiks toetada ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi ja riiklike programmide 
kooskõlastusalgatusi (sealhulgas 
nanotehnoloogia, sardsüsteemid ja algatus
“Ambient Assisted Living”). 
Tegevusprioriteetide hulka kuuluvad 
teemad, mis tuginevad muude allikate seas 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööle. 
Temaatilist sünergiat arendatakse ka teiste 
eriprogrammide alla kuuluvate vastavate 
tegevustega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 302
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

esimene taane

– Nanoelektroonika, fotoonika ja 
integreeritud mikro-/nanosüsteemid: 
protsessi-, seadme- ja 
konstruktsioonitehnoloogiad komponentide, 
kiibisüsteemide (systems-on-a-chip), 
paketisüsteemide (systems-in-a-package) ja 
integreeritud süsteemide suuruse, tiheduse, 
sooritusnäitajate, tootmise ja majandusliku 
tasuvuse parandamiseks; elementaarsed 
footonkomponendid mitmesugusteks 
rakendusteks; suure jõudlusega/tihedusega 
andmesalvestussüsteemid; väga suure 
pindalaga / sügavalt integreeritud 
ekraanilahendused; tajumis-, aktiveerimis-, 
nägemis- ja ülesvõtteseadmed; ülisäästlikud 
energiasüsteemid, alternatiivsed 
energiaallikad või -salvestus, heterogeensete 
tehnoloogiate/süsteemide integreerimine, 
mitmefunktsioonilised integreeritud mikro-
nano-bio-infosüsteemid, 
mastaapelektroonika (large-area electronics); 
integratsioon mitmesugustesse 
materjalidesse/objektidesse; liidestamine 
elusorganismidega, molekulide või aatomite 
(ise-)koondumine stabiilseteks 
struktuurideks.

– Nanoelektroonika, fotoonika ja 
integreeritud mikro-/nanosüsteemid: 
protsessi-, seadme-, konstruktsiooni- ja 
testimistehnoloogiad ning metoodikad 
komponentide, kiibisüsteemide (systems-on-
a-chip), paketisüsteemide (systems-in-a-
package) ja integreeritud süsteemide 
suuruse, tiheduse, sooritusnäitajate, 
energiatõhususe, tootmise ja majandusliku 
tasuvuse parandamiseks; elementaarsed 
footonkomponendid mitmesugustes 
rakendustes valguse genereerimiseks, 
käsitsemiseks ja tuvastamiseks, sealhulgas 
ülikiiresti toimivad komponendid; 
raadiosagedussüsteemid; suure 
jõudlusega/tihedusega 
andmesalvestussüsteemid; väga suure 
pindalaga / sügavalt integreeritud 
ekraanilahendused; tajumis-, aktiveerimis-, 
nägemis- ja ülesvõtteseadmed; ülisäästlikud 
energiasüsteemid, alternatiivsed 
energiaallikad või -salvestus, heterogeensete 
tehnoloogiate/süsteemide integreerimine, 
arukad süsteemid; mitmefunktsioonilised 
integreeritud mikro-nano-bio-infosüsteemid, 
mastaapelektroonika (large-area electronics); 
integratsioon mitmesugustesse 
materjalidesse/objektidesse; liidestamine 
elusorganismidega, molekulide või aatomite 
(ise-)koondumine stabiilseteks 
struktuurideks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renato Brunetta

Muudatusettepanek 303
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

esimene taane

– Nanoelektroonika, fotoonika ja 
integreeritud mikro-/nanosüsteemid: 
protsessi-, seadme- ja 

– Nanoelektroonika, fotoonika ja 
integreeritud mikro-/nanosüsteemid:
protsessi-, seadme- ja 
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konstruktsioonitehnoloogiad komponentide, 
kiibisüsteemide (systems-on-a-chip), 
paketisüsteemide (systems-in-a-package) ja 
integreeritud süsteemide suuruse, tiheduse, 
sooritusnäitajate, energiatõhususe, tootmise 
ja majandusliku tasuvuse parandamiseks; 
elementaarsed footonkomponendid 
mitmesugusteks rakendusteks; suure 
jõudlusega/tihedusega 
andmesalvestussüsteemid; väga suure 
pindalaga / sügavalt integreeritud 
ekraanilahendused; tajumis-, aktiveerimis-, 
nägemis- ja ülesvõtteseadmed; ülisäästlikud 
energiasüsteemid, alternatiivsed
energiaallikad või -salvestus, heterogeensete 
tehnoloogiate/süsteemide integreerimine, 
mitmefunktsioonilised integreeritud mikro-
nano-bio-infosüsteemid, 
mastaapelektroonika (large-area electronics); 
integratsioon mitmesugustesse 
materjalidesse/objektidesse; liidestamine 
elusorganismidega, molekulide või aatomite 
(ise-)koondumine stabiilseteks 
struktuurideks.

konstruktsioonitehnoloogiad komponentide, 
kiibisüsteemide (systems-on-a-chip), 
paketisüsteemide (systems-in-a-package) ja 
integreeritud süsteemide suuruse, tiheduse, 
sooritusnäitajate, tootmise ja majandusliku 
tasuvuse parandamiseks; nüüdisaegsed 
traadita komponendid ja allsüsteemid;
elementaarsed footonkomponendid 
mitmesugusteks rakendusteks; suure 
jõudlusega/tihedusega 
andmesalvestussüsteemid; väga suure 
pindalaga / sügavalt integreeritud 
ekraanilahendused; tajumis-, aktiveerimis-, 
nägemis- ja ülesvõtteseadmed;
energiaallikad või -salvestus, heterogeensete 
tehnoloogiate/süsteemide integreerimine,
mitmefunktsioonilised integreeritud mikro-
nano-bio-infosüsteemid,
mastaapelektroonika (large-area electronics); 
integratsioon mitmesugustesse 
materjalidesse; liidestamine 
elusorganismidega, molekulide või aatomite 
(ise-)koondumine stabiilseteks 
struktuurideks.

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 639 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 304
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

esimene a taane (uus)

– Kvantarvutus: uuenduslik riist- ja 
tarkvara kvantinfotöötluse tarbeks, 
sealhulgas uudsed meetodid ja seadmed 
kvantinfo genereerimiseks, salvestamiseks 
ja edastamiseks, mastaapivate kvantarvutite 
projekteerimine ja veaparanduse ning 
andmetöötluse täiustatud algoritmid 

Or. en
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Selgitus

Kvantarvutus on pikaajalisem teadusuuringute valdkond, mille täielikuks väljakujunemiseks 
võib kuluda veel kümme aastat, kuid mis võib põhjalikult muuta mitmeid kõrgtasemel andme-
ja infotöötluse protsesse. On karta, et Ameerika Ühendriigid saavutavad selles valdkonnas 
täieliku ülekaalu. Euroopa on valdkonna põhilistes teaduslikes aspektides vägagi tugev ja 
tähtis on saavutada Euroopa teadusuuringute järjepidevus ning laienemine, parem 
kooskõlastatus Euroopa teadlaste vahel ja tõhusam akadeemiliste teadlaste ja tööstuse 
koostöö. Antud valdkond erineb tavapäraselt nanoelektroonikaks nimetatud valdkonnast ja 
väärib seetõttu eraldi alajaotist ELi ühises teadustöö strateegia dokumentatsioonis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 305
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

teine taane

Asukohast sõltumatud ja piiramatu 
võimsusega sidevõrgud: majanduslikult 
tasuvad mobiili- ja lairibavõrkude 
tehnoloogiad ja süsteemid, mis sisaldavad 
maismaa- ja satelliitvõrke; erinevate 
personaalvõrgust piirkondlikku ja 
ülemaailmsesse võrku ulatuvate paiksete, 
mobiil-, traadita- ja ringhäälinguvõrkude 
lähendamine; traadiga ja traadita 
sideteenuste ja -rakenduste 
koostalitlusvõime, võrgustatud ressursside 
haldamine, teenuste 
ümberkonfigureeritavus; sihtotstarbeliste 
intelligentsete multimeediaseadmete, 
andurite ja mikrokiipide komplekssed 
võrgud.

Asukohast sõltumatud ja piiramatu 
võimsusega sidevõrgud: majanduslikult 
tasuvad, ümberkonfigureeritavate ja 
paindlike mobiili- ja lairibavõrkude 
tehnoloogiad, süsteemid ja struktuur, mis 
sisaldavad maismaa- ja satelliitvõrke; 
erinevate personaalvõrgust piirkondlikku ja 
ülemaailmsesse võrku ulatuvate paiksete, 
mobiil-, traadita- ja ringhäälinguvõrkude 
ning teenuste lähendamine; traadiga ja 
traadita sideteenuste ja -rakenduste 
koostalitlusvõime, võrgustatud ressursside 
haldamine, teenuste 
ümberkonfigureeritavus; sihtotstarbeliste 
intelligentsete multimeediaseadmete, 
andurite ja mikrokiipide komplekssed 
võrgud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 306
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

kolmas taane

– Manussüsteemid, andmetöötlus ja kontroll: 
võimsamad, turvalisemad, hajutatumad, 
usaldusväärsemad ja tõhusamad riist- ja 
tarkvarasüsteemid, mis suudavad oma 

– Manussüsteemid, andmetöötlus ja kontroll: 
võimsamad, turvalisemad, hajutatumad, 
usaldusväärsemad ja tõhusamad riist- ja 
tarkvarasüsteemid, mis suudavad oma 
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ümbrust tajuda, valitseda ja sellega 
kohaneda, tagades samas ressursside 
optimaalse kasutamise; keerukaid struktuure 
valitsevad meetodid ja vahendid süsteemide 
modelleerimiseks, konstrueerimiseks ja
projekteerimiseks; avatud komponeeritavad 
struktuurid ja korrapäratud (scale-free) 
platvormid, vahetarkvarasüsteemid ja 
hajusad operatsioonisüsteemid, mis 
võimaldavad luua tõeliselt sujuvaid koostöö-
ja tehisintellektikeskkondi tajumis-, 
aktiveerimis-, andmetöötlus-, infoedastus-, 
talletus- ja teenusepakkumislahenduste 
tarbeks; andmetöötlusarhitektuurid, mis 
hõlmavad heterogeenseid, võrgustatud ja 
ümberkonfigureeritavaid komponente, 
sealhulgas kompilatsioon, 
programmeerimine ja käitusaegne toetus; 
suuremõõduliste, hajutatud ja ebakindlate 
süsteemide juhtimine.

ümbrust tajuda, valitseda ja sellega 
kohaneda, tagades samas ressursside 
optimaalse kasutamise; keerukaid struktuure 
valitsevad meetodid ja vahendid süsteemide 
modelleerimiseks, analüüsimiseks, 
konstrueerimiseks, projekteerimiseks ja 
valideerimiseks; avatud komponeeritavad 
struktuurid ja korrapäratud (scale-free) 
platvormid, vahetarkvarasüsteemid ja 
hajusad operatsioonisüsteemid, mis 
võimaldavad luua tõeliselt sujuvaid koostöö-
ja tehisintellektikeskkondi tajumis-, 
aktiveerimis-, andmetöötlus-, infoedastus-, 
talletus- ja teenusepakkumislahenduste 
tarbeks; andmetöötlusarhitektuurid, mis 
hõlmavad heterogeenseid, võrgustatud ja 
ümberkonfigureeritavaid komponente, 
sealhulgas kompilatsioon, 
programmeerimine ja käitusaegne toetus; 
suuremõõduliste, hajutatud ja ebakindlate 
süsteemide juhtimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 307
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

kolmas taane

– Manussüsteemid, andmetöötlus ja kontroll: 
võimsamad, turvalisemad, hajutatumad, 
usaldusväärsemad ja tõhusamad riist- ja 
tarkvarasüsteemid, mis suudavad oma 
ümbrust tajuda, valitseda ja sellega 
kohaneda, tagades samas ressursside 
optimaalse kasutamise; keerukaid struktuure 
valitsevad meetodid ja vahendid süsteemide 
modelleerimiseks, konstrueerimiseks ja 
projekteerimiseks; avatud komponeeritavad 
struktuurid ja korrapäratud (scale-free) 
platvormid, vahetarkvarasüsteemid ja 
hajusad operatsioonisüsteemid, mis 
võimaldavad luua tõeliselt sujuvaid koostöö-
ja tehisintellektikeskkondi tajumis-, 
aktiveerimis-, andmetöötlus-, infoedastus-, 
talletus- ja teenusepakkumislahenduste 
tarbeks; andmetöötlusarhitektuurid, mis 
hõlmavad heterogeenseid, võrgustatud ja 

– Manussüsteemid, andmetöötlus ja kontroll: 
võimsamad, turvalisemad, hajutatumad, 
usaldusväärsemad ja tõhusamad riist- ja 
tarkvarasüsteemid, mis suudavad oma 
ümbrust tajuda, valitseda ja sellega 
kohaneda, tagades samas ressursside 
optimaalse kasutamise; keerukaid struktuure 
valitsevad meetodid ja vahendid süsteemide 
modelleerimiseks, konstrueerimiseks ja 
projekteerimiseks; avatud komponeeritavad 
struktuurid ja korrapäratud (scale-free) 
platvormid, vahetarkvarasüsteemid ja 
hajusad operatsioonisüsteemid, mis 
võimaldavad luua tõeliselt sujuvaid koostöö-
ja tehisintellektikeskkondi tajumis-, 
aktiveerimis-, andmetöötlus-, infoedastus-, 
talletus- ja teenusepakkumislahenduste 
tarbeks; andmetöötlusarhitektuurid, mis 
hõlmavad heterogeenseid, võrgustatud ja 
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ümberkonfigureeritavaid komponente, 
sealhulgas kompilatsioon, 
programmeerimine ja käitusaegne toetus; 
suuremõõduliste, hajutatud ja ebakindlate 
süsteemide juhtimine.

ümberkonfigureeritavaid komponente, 
sealhulgas kompilatsioon, 
programmeerimine ja käitusaegne toetus; 
suuremõõduliste, hajutatud ja ebakindlate 
süsteemide juhtimine, kõrgjõudlusega
andmetöötlus (riist- ja tarkvara).

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Verts/ALE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 308
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

neljas taane

– Tarkvara, võrgud, turvalisus ja töökindlus: 
tehnoloogiad, vahendid ja meetodid 
dünaamilise ja usaldusväärse tarkvara, 
arhitektuuri ja vahetarkvarasüsteemide 
jaoks, mis toetavad teadmistemahukaid 
teenuseid, sealhulgas nende osutamist 
kommunaalteenustena; teenustele 
orienteeritud, koostalitlusvõimelised ja 
korrapäratud (scale-free) infrastruktuurid, 
ressursside võrkjas virtualiseerimine, 
võrgukesksed operatsioonisüsteemid; avatud 
platvormid ja koostööl põhinevad 
lähenemisviisid tarkvara, teenuste ja 
süsteemide väljatöötamiseks; 
kompositsioonivahendid; komplekssete 
süsteemide uute käitumismudelite 
valitsemine; suuremõõduliste, hajutatud ja 
katkendlikult ühendatud süsteemide ja 
teenuste töökindluse ja vastupidavuse 
tõstmine; kindlad ja usaldusväärsed 
süsteemid ja teenused, sealhulgas 
privaatsuskaitset arvestava juurdepääsu 
kontroll ja autentimine, dünaamiline turbe-
ja usalduspoliitika, usaldusväärsed ja 
usaldatavad metamudelid.

– Tarkvara, võrgud, turvalisus ja töökindlus:
tehnoloogiad, vahendid ja meetodid 
dünaamilise ja usaldusväärse tarkvara, 
arhitektuuri ja vahetarkvarasüsteemide 
jaoks, mis toetavad teadmistemahukaid 
teenuseid, sealhulgas nende osutamist 
kommunaalteenustena; teenustele 
orienteeritud, koostalitlusvõimelised ja 
korrapäratud (scale-free) infrastruktuurid, 
ressursside võrkjas virtualiseerimine, 
võrgukesksed operatsioonisüsteemid; avatud 
platvormid ja koostööl põhinevad 
lähenemisviisid tarkvara, sealhulgas 
vabatarkvara ja avatud lähtekoodiga 
tarkvara, teenuste ja süsteemide 
väljatöötamiseks; kompositsioonivahendid; 
komplekssete süsteemide uute 
käitumismudelite valitsemine; 
suuremõõduliste, hajutatud ja katkendlikult 
ühendatud süsteemide ja teenuste 
töökindluse ja vastupidavuse tõstmine; 
kindlad ja usaldusväärsed süsteemid ja 
teenused, sealhulgas privaatsuskaitset 
arvestava juurdepääsu kontroll ja 
autentimine, dünaamiline turbe- ja 
usalduspoliitika, usaldusväärsed ja 
usaldatavad metamudelid.

Or. en

Selgitus

ELi ettevõtted on ülemaailmselt juhtpositsioonil avatud lähtekoodiga tarkvara (ka avavara, 
vabavara, FLOSS) väljatöötamisel ja arendamisel; antud sektori liidripositsiooni 
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säilitamiseks on raamprogrammi jätkuv toetus eluliselt tähtis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 309
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

neljas taane

– Tarkvara, võrgud, turvalisus ja töökindlus: 
tehnoloogiad, vahendid ja meetodid 
dünaamilise ja usaldusväärse tarkvara, 
arhitektuuri ja vahetarkvarasüsteemide 
jaoks, mis toetavad teadmistemahukaid 
teenuseid, sealhulgas nende osutamist 
kommunaalteenustena; teenustele 
orienteeritud, koostalitlusvõimelised ja 
korrapäratud (scale-free) infrastruktuurid, 
ressursside võrkjas virtualiseerimine, 
võrgukesksed operatsioonisüsteemid; avatud 
platvormid ja koostööl põhinevad 
lähenemisviisid tarkvara, teenuste ja 
süsteemide väljatöötamiseks; 
kompositsioonivahendid; komplekssete 
süsteemide uute käitumismudelite 
valitsemine; suuremõõduliste, hajutatud ja 
katkendlikult ühendatud süsteemide ja 
teenuste töökindluse ja vastupidavuse 
tõstmine; kindlad ja usaldusväärsed 
süsteemid ja teenused, sealhulgas 
privaatsuskaitset arvestava juurdepääsu 
kontroll ja autentimine, dünaamiline turbe-
ja usalduspoliitika, usaldusväärsed ja 
usaldatavad metamudelid.

– Tarkvara, võrgud, turvalisus ja töökindlus: 
tehnoloogiad, vahendid ja meetodid 
dünaamilise ja usaldusväärse tarkvara, 
arhitektuuri ja vahetarkvarasüsteemide 
jaoks, mis toetavad teadmistemahukaid 
teenuseid, sealhulgas nende osutamist 
kommunaalteenustena; teenustele 
orienteeritud, koostalitlusvõimelised ja 
korrapäratud (scale-free) infrastruktuurid, 
ressursside võrkjas virtualiseerimine, 
sealhulgas valdkonnaspetsiifilised 
platvormid, võrgukesksed 
operatsioonisüsteemid; avatud lähtekoodiga 
tarkvara; avatud platvormid ja koostööl 
põhinevad lähenemisviisid tarkvara, teenuste 
ja süsteemide väljatöötamiseks ja 
valideerimiseks; kompositsioonivahendid, 
sealhulgas programmeerimiskeeled;
komplekssete süsteemide uute 
käitumismudelite valitsemine; 
suuremõõduliste, hajutatud ja katkendlikult 
ühendatud süsteemide ja teenuste 
töökindluse ja vastupidavuse tõstmine; 
kindlad ja usaldusväärsed süsteemid ja 
teenused, sealhulgas privaatsuskaitset 
arvestava juurdepääsu kontroll ja 
autentimine, dünaamiline turbe- ja 
usalduspoliitika, usaldusväärsed ja 
usaldatavad metamudelid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 310
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

kuues taane

– Simulatsioon, visualiseerimine, 
interaktsioon ja virtuaalsusega põimunud 
tegelikkus: vahendid modelleerimiseks, 
simuleerimiseks, visualiseerimiseks, 
interaktsiooniks, virtuaalseks, laiendatud ja 
virtuaalsusega põimunud tegelikkuseks ning 
nende kaasamiseks läbivatesse 
keskkondadesse; toodete, teenuste ja 
digitaalse audiovisuaalse meedia 
uuendusliku ülesehituse ja loovuse 
teenistuses olevad vahendid; loomulikumad, 
intuitiivsemad ja kergemini kasutatavad 
liidesed ja uued moodused interaktsiooniks 
tehnoloogia, masinate, seadmete ja muude 
tehistoodetega; mitmekeelsed ja 
automaatsed masintõlkesüsteemid.

– Simulatsioon, visualiseerimine, 
interaktsioon ja virtuaalsusega põimunud 
tegelikkus: vahendid modelleerimiseks, 
simuleerimiseks, visualiseerimiseks, 
interaktsiooniks, virtuaalseks, laiendatud ja 
virtuaalsusega põimunud tegelikkuseks ning 
nende kaasamiseks läbivatesse 
keskkondadesse; toodete, teenuste ja 
digitaalse audiovisuaalse meedia 
uuendusliku ülesehituse ja loovuse 
teenistuses olevad vahendid; loomulikumad, 
intuitiivsemad ja kergemini kasutatavad 
liidesed ja uued moodused interaktsiooniks 
tehnoloogia, masinate, seadmete ja muude 
tehistoodetega; keeletehnoloogia, 
sealhulgas mitmekeelsed ja automaatsed 
masintõlkesüsteemid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 311
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

kuues a taane (uus)

– üleminek neljanda põlvkonna 
mobiilsüsteemidele ja sealt edasiliikumine 
ning sellega seotud läbimurdetehnoloogiad 
digitaalülekande ja antennide valdkonnas. 

Or. it

Selgitus

Neljanda põlvkonna süsteeme on Jaapanis kõrgel tasemel uuritud ja määratletud, Euroopa on 
selles valdkonnas mõnevõrra maha jäänud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 312
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" esimese alalõigu 

kuues b taane (uus)

– Inimeste elukvaliteet: parem teave ja 
juurdepääs teaduslikele teadmistele, 
juurdepääs peamistele avalikele teenustele 
(nagu maksusüsteem jne) ja laialdaselt 
kasutatavaile erateenustele 
(meelelahutustööstus, pangandus, jne).

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 642 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 313
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

esimene a taane (uus)

– Uuendusmeelsete linnade arengu 
toetamine: poliitika ja strateegia, mille 
eesmärgiks on võimaldada kohalikel 
ametiasutustel, ülikoolidel ja eraviisilistel 
"teadmistejagajatel" edendada info- ja 
sidetehnoloogia kasutamist ning aidata 
kodanikele ja ettevõtetele suunatud 
teenuseid kaasajastada.

Or. it

Selgitus

Linnadel on info- ja sidetehnoloogia eesmärkide saavutamisel võtmeroll, eriti seoses 
uuenduste toetamisega info- ja sidetehnoloogia kasutamise kaudu, tagades, et edu selles 
valdkonnas Euroopa kodanikele ja ettevõtetele kiiresti kasu tooks, ning pakkudes turvalisi, 
usaldusväärseid ja kohandatavaid info- ja sidetehnoloogial põhinevaid rakendusi, lahendusi 
ja teenuseid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 314
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

teine taane

– Kodukeskkond: side, seire, kontroll ja abi 
kodus, ehitistes ja avalikes kohtades; kõigi 
seadmete sujuv koostalitlusvõime ja 
kasutamine, võttes arvesse majanduslikku 
tasuvust, soodsat hinda ja kasutatavust; uued 
teenused ja uued interaktiivse digitaalse 
infosisu ja digitaalteenuste vormid; teabe 
kättesaadavus ja teadmiste haldamine.

– Kodukeskkond: side, seire, kontroll ja abi 
kodus, ehitistes ja avalikes kohtades; kõigi 
seadmete sujuv koostalitlusvõime ja 
kasutamine, võttes arvesse majanduslikku 
tasuvust, soodsat hinda ja kasutatavust; uued 
teenused (sealhulgas need, mis on seotud 
vaba ajaga) ja uued interaktiivse digitaalse 
infosisu ja digitaalteenuste vormid; teabe 
kättesaadavus ja teadmiste haldamine.

Or. es

Selgitus

[Esimene lõik puudutab sõna "sujuv" ("seamless") tõlget hispaania keelde.]

Parandab endist muudatusettepanekut 85, piirates "vaba aja" mõistet, mis kahtlemata hõlmab 
meelelahutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 315
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

teine taane

– Kodukeskkond: side, seire, kontroll ja abi 
kodus, ehitistes ja avalikes kohtades; kõigi 
seadmete sujuv koostalitlusvõime ja 
kasutamine, võttes arvesse majanduslikku 
tasuvust, soodsat hinda ja kasutatavust; uued 
teenused ja uued interaktiivse digitaalse 
infosisu ja digitaalteenuste vormid; teabe 
kättesaadavus ja teadmiste haldamine.

– Kodukeskkond: side, seire, kontroll ja abi 
kodus, ehitistes ja avalikes kohtades; kõigi 
seadmete sujuv koostalitlusvõime ja 
kasutamine, võttes arvesse majanduslikku 
tasuvust, soodsat hinda, kasutatavust ja 
turvalisust; uued teenused ja uued 
interaktiivse digitaalse infosisu ja 
digitaalteenuste vormid, sealhulgas 
meelelahutus; teabe kättesaadavus ja 
teadmiste haldamine.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 316
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" teise alalõigu 

kolmas taane

– Robotsüsteemid: paindlikud ja töökindlad 
robotsüsteemid, mis töötavad inim- ja 
struktureerimata keskkonnas ja teevad 
koostööd inimestega; võrgustatud ja 
koostöövalmis robotid; miniatuursed 
robotid; integreeritud robotsüsteemide 
moodulkonstruktsioon ja modelleerimine.

– Robotsüsteemid: paindlikud ja töökindlad 
robotsüsteemid, mis töötavad inim- ja 
struktureerimata keskkonnas ja teevad 
koostööd inimestega; võrgustatud ja 
koostöövalmis robotid; miniatuursed 
robotid; humanoiditehnoloogia;
integreeritud robotsüsteemide 
moodulkonstruktsioon ja modelleerimine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 317
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu esimese taande esimene lõik

– tervishoiu heaks: märkamatuks jäävad 
isiklikud süsteemid, mis võimaldavad 
kodanikel tagada oma heaolu, näiteks 
kantavad või implanteeritavad 
jälgimisseadmed ja autonoomsed süsteemid 
tervisliku seisundi toetamiseks; uued 
tehnikad, näiteks molekulaarsed ülesvõtted
paremaks ennetamiseks ja ravimite 
individualiseerimiseks; uute tervisealaste 
teadmiste kogumine ja rakendamine 
kliinilises praktikas; organite funktsioonide 
modelleerimine ja simuleerimine; mikro- ja 
nano-robotseadmed minimaalselt 
invasiivseteks kirurgilisteks ja 
raviprotseduurideks.

– tervishoiu heaks: märkamatuks jäävad 
isiklikud süsteemid, mis võimaldavad 
kodanikel tagada oma heaolu, näiteks 
kantavad või implanteeritavad 
jälgimisseadmed ja autonoomsed süsteemid 
tervisliku seisundi toetamiseks; uued 
tehnikad, näiteks molekulaarsed ülesvõtted 
paremaks ennetamiseks ja ravimite 
individualiseerimiseks; uute tervisealaste 
teadmiste kogumine ja rakendamine 
kliinilises praktikas; organite funktsioonide 
modelleerimine ja simuleerimine; mikro- ja 
nano-robotseadmed minimaalselt 
invasiivseteks kirurgilisteks ja 
raviprotseduurideks, arvutipõhised 
tuvastussüsteemid ja kliinilisi otsuseid 
toetavad süsteemid, mis suurendavad 
diagnoosimise usaldusväärsust ja 
parandavad töövoogu, mille tulemusel 
kujunevad ühtsest hooldustsüklist lähtuvad 
ja kogutud patsiendiandmeid kasutavad 
haiguspõhised ekspertsüsteemid, ning 
andmekogumise, bioinformaatika ja 
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süsteemibioloogia abil saadud 
mudelipõhised teadmised haiguste kohta,
ettevõtete infotehnoloogiasüsteemid, mille 
tulemusel suureneb tõhusus ja väheneb 
meditsiiniliste vigade arv haiglates ja 
teisese abi asutustes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 318
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu esimese taande kolmas lõik

– hõlvamiseks: toetada üksikisikuid ja nende 
kogukondi ning parandada kõigi kodanike 
võrdset osalemist infoühiskonnas, takistades 
samas digitaalsete lõhede tekkimist puude, 
väheste oskuste, vaesuse, geograafilise 
isolatsiooni, kultuuri, soo või vanuse tõttu, 
toetades seepärast tugitehnoloogiat, 
edendades sõltumatut eluviisi, suurendades 
e-oskusi ning töötades välja 
universaaldisainiga tooteid ja teenuseid.

– hõlvamiseks: toetada üksikisikuid ja nende 
kogukondi ning parandada kõigi kodanike 
võrdset osalemist infoühiskonnas, takistades 
samas digitaalsete lõhede tekkimist puude, 
väheste oskuste, vaesuse, geograafilise 
isolatsiooni, kultuuri, soo või vanuse tõttu, 
toetades seepärast tugitehnoloogiat, 
edendades sõltumatut eluviisi (näiteks 
koduse tervishoiu tehnoloogia ja teenuste 
abil), suurendades e-oskusi ning töötades 
välja universaaldisainiga tooteid ja 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 319
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu esimese taande neljas lõik

– mobiilsuse jaoks: sõidukitele mõeldud 
integreeritud info- ja sidetehnoloogial 
põhinevad ohutussüsteemid, mis põhinevad 
avatud, turvalistel ja töökindlatel 
arhitektuurlahendustel ja liidestel; 
koostalitlusvõimelised koostöösüsteemid 
transpordi tõhususe ja ohutuse tagamiseks, 
mis põhinevad sõidukite omavahel ja 
transpordi infrastruktuuriga toimuval 
teabevahetusel ning kätkevad endas täpseid 
ja vastupidavaid 

– mobiilsuse jaoks: sõidukitele mõeldud 
integreeritud info- ja sidetehnoloogial 
põhinevad ohutussüsteemid, mis põhinevad 
avatud, turvalistel ja töökindlatel 
arhitektuurlahendustel ja liidestel; 
koostalitlusvõimelised koostöösüsteemid 
tõhusa, turvalise ja keskkonnasõbraliku 
transpordi tagamiseks, mis põhinevad 
sõidukite omavahel ja transpordi 
infrastruktuuriga toimuval teabevahetusel 
ning kätkevad endas täpseid ja vastupidavaid 
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asukohamääramistehnoloogiaid; 
personaliseeritud, asukohateadlikud info 
liikumisega seotud ja multimodaalsed 
teenused, sealhulgas intelligentsed 
teenustelahendused turismi tarbeks.

asukohamääramistehnoloogiaid; 
personaliseeritud, asukohateadlikud info 
liikumisega seotud ja multimodaalsed 
teenused, sealhulgas intelligentsed 
teenustelahendused turismi tarbeks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 320
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu esimese taande viies a lõik (uus)

– info- ja sidetehnoloogia lahenduste 
ülekandmine majandusliku potentsiaali 
rakendamiseks kultuurivaldkonnas 
(sealhulgas kultuuripärand, piirkondlik 
areng, turism) ja tööhõive edendamiseks 
neil aladel; tuleks kaaluda avalike asutuste 
partnerlust (kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil) eraorganisatsioonidega 
(eriti VKEdega).

Or. en

(See muudatusettepanek asendab muudatusettepaneku 680 Jerzy Buzeki raporti projektile 
seitsmenda raamprogrammi kohta.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 321
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu esimene a taane (uus)

– uued ärimudelid info- ja sidetehnoloogia 
jaoks: info- ja sidetehnoloogia jaoks uute 
ärimudelite loomine ja määratlemine, 
töötades ühiselt nendes valdkondades, kus 
info- ja sidetehnoloogia funktsioon on 
põhjapanev tööstuse ja teenuste suhtes 
võetud lähenemisviisi muutmisel (nt 
transport, tervishoid, energeetika, 
keskkond). [Selliste ühisuuringute kaudu 
algatatud projekte tuleks konkreetsetes 
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olukordades katsetada. Ühiseid 
jõupingutusi tuleks toetada 1. lisas 
mainitud teemaülese lähenemisviisi abil.]

Or. it

Selgitus

Seoses uute sotsiaal-, majandus- ja keskkonnaprobleemidega tekivad ka uued võimalused 
info- ja sidetehnoloogia rakendamiseks. Eriti võib info- ja sidetehnoloogiate hajus 
rakendamine kasu tuua transpordi-, tervishoiu- ja energeetikasektorile. Nende uute 
rakenduste võimaldamiseks tuleb määratleda uued ärimudelid ja väärtusahelad, et julgustada 
investeeringuid kõnealuste valdkondadega seotud uuendusalgatustesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 322
I lisa osa "Teemad" alljaotise "Info- ja sidetehnoloogia" pealkirja "Tegevus" kolmanda 

alalõigu teise taande esimene lõik

– interaktiivse, mittelineaarse ja 
isekohanduva infosisu uudsed vormid;
loovus ja rikkam kasutajakogemus; infosisu 
kohandamine ja edastamine eri 
meediavahendites; täisdigitaalse infosisu 
tootmise ja haldamise kombineerimine uute 
semantiliste tehnoloogiatega; infosisu 
kasutajale orienteeritud kasutamine, 
kättesaadavus ja loomine.

– interaktiivse, mittelineaarse ja 
isekohanduva infosisu uudsed vormid, 
sealhulgas meelelahutuse ja 
projekteerimise jaoks; loovus ja rikkam 
kasutajakogemus; infosisu kohandamine ja 
edastamine eri meediavahendites; 
täisdigitaalse infosisu tootmise ja haldamise 
kombineerimine uute semantiliste 
tehnoloogiatega; infosisu kasutajale 
orienteeritud kasutamine, kättesaadavus ja 
loomine.

Or. en


