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Muudatusettepanek 37
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Avaliku sektori rahastatavad 
teadusuuringud peaksid olema suunatud 
eelkõige avalikkuse vajadustele ja 
prioriteetidele ning püüdlema vastastikuse 
täiendavuse poole erasektori rahastatavate 
teadusuuringutega. Teadusuuringute 
Ühiskeskuse töö tuleks kooskõlastada 
prioriteetsetel teemadel läbi viidavate 
teadusuuringutega, et vältida kattumist 
riiklike teadusprogrammidega ja nende 
dubleerimist.

Or. en
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Põhjendus

Avaliku sektori poolne rahastamine peaks asjakohastel juhtudel aitama kaasa inimeste elu 
parandamisele, inimeste vajaduste rahuldamisele ning inimesi ähvardavate ohtude 
vähendamisele, samuti majanduse arendamisele. On aga oluline, et teadusuuringuid ei 
dubleeritaks. Teadusuuringute Ühiskeskuse teadusuuringud peaksid täiendama liikmesriikide 
teadustööd ja andma sellele lisandväärtust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 3

(3) Oma ülesande täitmisel peaks 
Teadusuuringute Ühiskeskus pakkuma 
kliendikeskset teaduslikku ja tehnilist tuge 
ELi poliitika otsustamisprotsessile, tagades 
toetuse olemasoleva poliitika rakendamisele 
ja järelevalvele ning vastates uutele 
poliitikast tulenevatele nõudmistele. Oma 
ülesande täitmisel teostab Teadusuuringute 
Ühiskeskus kvaliteetseid teadusuuringuid.

(3) Oma ülesande täitmisel peaks 
Teadusuuringute Ühiskeskus pakkuma 
kliendikeskset teaduslikku ja tehnilist tuge 
ELi poliitika otsustamisprotsessile, tagades 
toetuse olemasoleva poliitika rakendamisele 
ja järelevalvele ning vastates uutele 
poliitikast tulenevatele nõudmistele. Oma 
ülesande täitmisel teostab Teadusuuringute 
Ühiskeskus kõrgeima võrreldava Euroopa
kvaliteediga teadusuuringuid.

Or. cs

Põhjendus

Läbi viidud hindamised on näidanud, et Teadusuuringute Ühiskeskus on üks paremaid 
uurimisinstituute omalaadsete seas. Seetõttu tuleb tema töötulemuste taset hoida ja vastavalt 
Lissaboni eesmärkidele edasi arendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Tüvirakkude uuringute rahastamine 
ühenduse poolt keskendub täiskasvanud 
tüvirakkude ja nabaväädi tüvirakkude 
uurimisele, ent vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele antakse seda konkreetsetel 
juhtudel eraldi ka inimeste embrüonaalsete 
tüvirakkude uurimisele.

Or. en
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Põhjendus

Tüvirakkude uurimisel on tohutu potentsiaal suurendada teadmisi raskete haiguste kohta 
(vähk, neurodegeneratiivsed haigused, südame-veresoonkonna haigused, harvaesinevad 
haigused jne) ning rakendada neid teadmisi raskete haiguste ning vigastuste (luumurrud, 
põletused jne) ravi arendamisel. See ravialane potentsiaal ei ole seotud ainult tüvirakkude 
siirdamisega, vaid ka uute ravimite (pillid) väljatöötamisega, mis toimub eeldatavasti rutem. 
Suurem osa patsiente toetab tugevalt riiklike vahendite investeerimist nendesse uuringutesse 
ja eriti inimese embrüonaalse tüviraku uuringutesse, et tagada laiapõhjaline juurdepääs 
nende uuringute tulemustele. Igasuguse päritoluga tüvirakkude (täiskasvanud, 
hematopoeetilised, embrüonaalsed) uurimine on esmatähtis, kuna igal tüviraku tüübil on 
spetsiifilised omadused; teaduslikult on tõestatud, et inimese embrüonaalse tüviraku 
omadused ei ole samaväärsed täiskasvanud tüviraku või nabaväädi tüviraku omadustega; 
praegu leitakse, et igasuguse päritoluga tüvirakkude võrdlev uurimine on määrava 
tähtsusega, et panna kogu tüvirakkude uurimise valdkond kiiremini edasi arenema. Seda saab 
tõhusalt teha vaid teadlaste ja ressursside kriitilise massi olemasolu korral. See on Euroopa 
uurimisprojektide ülimaid lisaväärtusi, kuna seeläbi saavad kõigist võrdlust vajavatest 
piirkondadest pärit töörühmad koostööd teha ja uurimistulemusi vahetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b) Algstaadiumis (s.t kuni 14 päeva 
vanuseid) embrüoid (embrüoid, mis algselt 
loodi viljatuse ravi eesmärgil, et 
suurendada in vitro viljastamise 
õnnestumist, ent pole selle eesmärgi 
täitmiseks enam vajalikud ja on määratud 
lõpetamisele) puudutavaid uuringuid võib 
rahastada, kui selline uurimistegevus on 
antud liikmesriigis või liikmesriikides 
lubatud ja kui seda viiakse läbi vastavalt 
eeskirjadele ning pädeva asutuse või 
pädevate asutuste range järelevalve all.

Or. en

Põhjendus

Selliste algstaadiumis embrüote uuringud, mille ainuke saatus on lõpetamine, on 
hädavajalikud viljatuse ravi edendamiseks, kaasasündinud haiguseid ning raseduse katkemist 
puudutavate teadmiste suurendamiseks, tõhusamate rasestumisvastaste tehnikate 
väljatöötamiseks ning embrüote geneetiliste hälvete kindlakstegemiseks enne siirdamist. See 
uurimistegevus on hädavajalik ajal, mil Euroopa elanike seas avastatakse üha rohkem 
viljatust ning vananev elanikkond pidevalt suureneb, eeldusel, et see allub rangetele reeglitele 
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(nt tuleb saada teavitatud vanemate nõusolek) ning pädeva(te) riigiasutus(t)e rangele 
järelevalvele. Et seda tüüpi uuringud peavad olema väga piiratud ja kitsendatud, on eetiliste 
põhimõtete alusel ülima tähtsusega koondada riiklikke jõupingutusi ja võimaldada Euroopa 
parimatel töörühmadel Euroopa projektide raames koostööd teha ning oma uurimistulemusi 
vahetada, et viia nende uuringute tulemused maksimumini.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 7

(7) Lisaks Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga või assotsiatsioonilepinguga 
ettenähtud koostööle võib käesoleva 
programmi rakendamisel osutuda vajalikuks
rahvusvaheline koostöö kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige vastavalt asutamislepingu artiklile 
170.

(7) Lisaks Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga või assotsiatsioonilepinguga 
ettenähtud koostööle on käesoleva 
programmi rakendamisel soovitav teha 
rahvusvahelist koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige vastavalt asutamislepingu artiklile 
170.

Or. cs

Põhjendus

Euroopa teadusuuringute kõrge taseme hoidmise huvides tuleb koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega edaspidi igal võimalikul moel laiendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 10

(10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; sealhulgas 
osalemine raamprogrammi kaudsete 
meetmete võtmises, kolmanda osapoole töö 
ja vähemal määral intellektuaalomandi 
kasutamine.

(10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; sealhulgas 
osalemine raamprogrammi kaudsete 
meetmete võtmises, kolmanda osapoole töö 
(eeldusel, on täidetud teatavad tingimused, 
mis on seotud eelkõige intellektuaalomandi 
kaitsega) ja vähemal määral 
intellektuaalomandi kasutamine.

Or. cs
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Põhjendus

Euroopa uurimisinstituutide ja teadustöötajate loometöö tulemusi on soovitav paremini 
kaitsta. Selline kaitse ei aita mitte ainult suurendada Teadusuuringute Ühiskeskuse ressursse, 
vaid see ergutab ka edasisi teadusuuringud ning ärgitab nii avaliku kui ka erasektori 
teadusinvesteeringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 13

(13) Komisjon peaks õigel ajal korraldama 
käesoleva programmiga hõlmatud 
valdkondade tegevuse sõltumatu hindamise.

(13) Komisjon peaks õigel ajal korraldama 
käesoleva programmiga hõlmatud 
valdkondade tegevuse sõltumatu hindamise, 
mis tulevikus viib nii raamprogrammi otse-
kui ka kaudsete meetmete edasise 
süstemaatilise mõõtmise ja hindamiseni.

Or. cs

Põhjendus

Tõhususe ja konkurentsivõime suurendamise püüdlustes peab Euroopa eeskuju võtma 
teatavatest kõrgetasemelistest riikidest ja tagama Euroopa teadusuuringute objektiivse ja 
süstemaatilise mõõtmise. Teadusuuringute Ühiskeskus ja tulevane Euroopa teadusnõukogu 
peaksid sellist süsteemi rakendama ning samas püüdma tagada rahaliste vahendite tõhusa ja 
läbipaistva kasutamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 44
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3 a. Kõnealusest programmist väljajäetavad 
teadusvaldkonnad tuleb korrapäraselt läbi 
vaadata, et võtta arvesse teaduse arengut.

Or. en

Põhjendus

Teaduse arengu tõttu võivad mõned uurimisvaldkonnad iganeda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 45
Lisa 1. jao esimene lõik

Pakkuda kliendikeskset teadus- ja tehnotuge 
ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessis, 
tagades toetuse olemasolevate poliitikate 
rakendamisele ja järelevalvele ning vastates 
poliitika uutele nõudmistele.

Pakkuda kliendikeskset teadus- ja tehnotuge 
ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessis, 
tagades toetuse olemasolevate poliitikate 
rakendamisele (sealhulgas nende mõju 
asjakohasele hindamisele) ja järelevalvele 
ning vastates poliitika uutele nõudmistele.

Or. cs

Põhjendus

Parema seadusandluse algatusele viidates on ELi poliitika mõju hindamine ELi õigusaktide 
koostamise lahutamatu osa. Teadusuuringute Ühiskeskus peaks selliste eesmärkide 
saavutamisele kindlasti kaasa aitama, pakkudes teadus- ja tehnotuge.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 46
Lisa 2. jao esimese lõigu esimene taane

– reageerides paindlikult ELi poliitiliste 
otsuste tegijate arenevatele vajadustele ja 
nõuetele; 

– reageerides paindlikult ELi poliitiliste 
otsuste tegijate arenevatele vajadustele ja 
nõuetele, sealhulgas liikmesriigi tasandil;

Or. cs

Põhjendus

Pidades silmas asjaolu, et liikmesriikide valitsused osalevad otseselt ELi poliitika 
kujundamisel, on soovitav nende osalemine kogu protsessis, samuti nende vastuvõtmine 
Teadusuuringute Ühiskeskusesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 47
Lisa 2. jao esimese lõigu teine taane

– keskendudes teemadele, mis on 
ühiskonnale tähtsad, vajavad 
teadusuuringuid ja on ka ühenduse 

– keskendudes teemadele, mis on 
ühiskonnale tähtsad, vajavad 
teadusuuringuid ja on ka ühenduse 
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seisukohast olulised; seisukohast olulised (või mis on olulised 
ühenduse olulisele osale);

Or. cs

Põhjendus

Teemad, mis mõjutavad eelkõige teatavaid osalisi huve ja teatavaid liikmesriike, võivad 
teiseselt mõjutada ELi kui terviku toimimist ning seetõttu ei tohiks neid kõnealuse programmi 
kohaldamisalast välja jätta. Sellised valdkonnad on näiteks kalandus ja päikeseenergia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 48
Lisa 2. jao esimese lõigu viies a taane (uus)

– suurendades läbipaistvust 
teadusprioriteetide seadmisel, muutes 
nende prioriteetide kriteeriumid avalikuks 
ning teatades Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teadusprioriteetide valikut 
õigustavad põhjused.

Or. en

Põhjendus

Teadusuuringute Ühiskeskus teostab ELi poliitika huvides avaliku sektori rahastatavaid 
teadusuuringuid, mis lähtuvad komisjoni eri peadirektoraatide vajadustest. Seetõttu on 
avalikkusel õigus teada, kuidas ja miks Teadusuuringute Ühiskeskus ühenduse 
teadusuuringute prioriteete valib.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 49
Lisa 2. jao kolmas lõik

Seda lähenemist iseloomustab peamiselt 
teadmiste levitamine mitmesugustele selle 
protsessiga seotud sidusrühmadele. 
Tegeletakse ka õigusaktide rakendamise ja 
järelevalve toetamise ning parimate tavade 
levitamisega ELi 25 liikmesriigis, kandidaat-

Seda lähenemist iseloomustab peamiselt 
teadmiste levitamine mitmesugustele selle 
protsessiga seotud sidusrühmadele ning 
jõupingutusi tuleks teha VKEde 
juurdepääsu suurendamiseks 
teadustulemustele. Tegeletakse ka 
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ja naaberriikides. õigusaktide rakendamise ja järelevalve 
toetamise ning parimate tavade levitamisega 
ELi 25 liikmesriigis, kandidaat- ja 
naaberriikides.

Or. en

Põhjendus

VKEd mängivad olulist osa kasvu ja uuendustegevuse edendamisel ELis ning ühenduse 
algatatud teadusuuringute tulemused peaksid olema neile ettevõtetele kergemini 
kättesaadavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 50
Lisa 2. jao seitsmes lõik

Teatav osa Teadusuuringute Ühiskeskuse 
vahenditest on ette nähtud uurimistööks, et 
luua uusi teadmisi ja pädevusi. Vahendid 
antakse uurimistöödele algkapitalina, mis 
võib hiljem anda praktilisi tulemusi ja mis 
edu korral annab keskmises ja pikemas 
perspektiivis oma panuse Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tegevusse.

Teatav osa Teadusuuringute Ühiskeskuse 
vahenditest on ette nähtud uurimistööks, et 
luua uusi teadmisi ja pädevusi. Vahendid 
antakse uurimistöödele algkapitalina, mis 
võib hiljem anda praktilisi tulemusi ja mis 
edu korral annab keskmises ja pikemas 
perspektiivis oma panuse Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tegevusse.
Sellised uurimistööd tehakse nõuetekohase 
viitega eriprogrammi “Ideed” ülesannetele.

Or. pl

Põhjendus

Esimeses lauses viidatud “uurimistööd, et luua uusi teadmisi ja pädevusi” võivad olla 
samalaadsed kui “eesliiniuuringud”, mille eest peab vastutama Euroopa teadusnõukogu. Kui 
üksikute teemade dubleerimine ei ole soovitav, oleksid otstarbekad ülesannetevahelised 
koostoimed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 51
Lisa 3. jao punkti 3.1.3 esimese lõigu kolmas taane

– anda Euroopale teavet energiavarude – anda Euroopale teavet energiavarude 
jätkuvuse kohta ning taastuvate 
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jätkuvuse kohta. energiaallikate kasutamisvõimaluste kohta, 
vältides samas teiste ELi organite töö 
dubleerimist.

Or. en

Põhjendus

On oluline koguda teavet ELi energiavarude kohta, et aidata jälgida ELi energiapakkumist ja 
-nõudlust. See töö peaks täiendama teiste ELi ja rahvusvaheliste organite tööd ja mitte 
dubleerima juba tehtavaid jõupingutusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 52
Lisa 3. jao punkti 3.1.4 esimene lõik

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab 
infoühiskonna tehnoloogiapõhimõtete ja -
vahendite formuleerimist, andes 
teadmisteühiskonnaga seotud tulevikku 
vaatavaid analüüse ja strateegiaid välja 
töötades oma panuse Euroopa 
konkurentsivõimelise teadmisteühiskonna 
loomisesse. Tähelepanu keskmes on kasv, 
solidaarsus, hõlvamine ja säästvus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus annab oma 
panuse ka nende ELi põhimõtete 
rakendamisse, mis on infoühiskonna 
tehnoloogiate arenguga tihedalt seotud või 
mis saavad nendest suurt kasu. See sisaldab 
äritegevuse, tervishoiu, inimeste julgeoleku, 
õppe, valitsuse ja keskkonna veebipõhiseid 
rakendusi, samuti uuenduste potentsiaali 
kindlaksmääramist Euroopa üldiste kasvu-, 
integratsiooni- ja elukvaliteedi strateegiate 
elluviimisel.

Teadusuuringute Ühiskeskus toetab 
infoühiskonna tehnoloogiapõhimõtete ja -
vahendite formuleerimist, andes 
teadmisteühiskonnaga seotud tulevikku 
vaatavaid analüüse ja strateegiaid välja 
töötades oma panuse Euroopa 
konkurentsivõimelise teadmisteühiskonna 
loomisesse, keskendudes tasuta ja avatud 
lähtetekstiga tarkvarale. Tähelepanu 
keskmes on kasv, solidaarsus, hõlvamine ja 
säästvus. Teadusuuringute Ühiskeskus annab 
oma panuse ka nende ELi põhimõtete 
rakendamisse, mis on infoühiskonna 
tehnoloogiate arenguga tihedalt seotud või 
mis saavad nendest suurt kasu. See sisaldab 
äritegevuse, tervishoiu, inimeste julgeoleku, 
õppe, valitsuse ja keskkonna veebipõhiseid 
rakendusi, samuti uuenduste potentsiaali 
kindlaksmääramist Euroopa üldiste kasvu-, 
integratsiooni- ja elukvaliteedi strateegiate 
elluviimisel. Teadusuuringute Ühiskeskus 
püüab suurendada puuetega inimeste 
juurdepääsu teadmistepõhisele 
ühiskonnale.

Or. en
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Põhjendus

Teadusuuringute Ühiskeskus peaks suurendama ühiskonna kõikide liikmete juurdepääsu 
teabele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 53
Lisa 3. jao punkti 3.1.5 kolmanda lõigu alapunkti 1 kolmas taane

– uute meetodite väljatöötamine ja 
valideerimine biotehnoloogiliste 
farmaatsiatoodete loomkatsete 
täiustamiseks, vähendamiseks ja 
asendamiseks, kemikaalide mürgisuse 
prognoosimiseks in vitro rakukultuuride, 
kõrge tootlikkusega meetodite ning 
toksikogenoomika kaudu;

– teadusuuringute ja uuendustegevuse 
arendamine loomkatsete alternatiivsete 
strateegiate vallas biomeditsiinialastes 
teadusuuringutes, eelkõige inimese
tüviraku tehnoloogia ja eelkõige inimese 
embrüonaalse tüviraku tehnoloogia 
potentsiaali kasutamine;

Or. en

Põhjendus

Võttes arvesse loomade kaitset ja heaolu käsitleva protokolli nõudeid ja Euroopas 
loomkatseid puudutavat tõsist avalikku muret ning selleks, et aidata kaasa katseteks ja 
muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 86/609/EMÜ rakendamisele ja et 
vähendada mitteinimestest primaatide kasutamist uurimistegevuses (nagu on sätestatud 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse Euroopa konventsiooni käsitleva 
nõukogu otsuse 1999/575/EÜ preambulis), peab EL jätkama loomkatsetele alternatiivide 
väljatöötamist ja valideerimist. Hiljuti on tõestatud, et väga uuenduslikel in vitro mudelitel, 
mis põhinevad inimese tüviraku tehnoloogial ja eriti inimese embrüonaalse tüviraku 
tehnoloogial, on toksikoloogilise ja farmatseutilise ohutuse katsetamisel ning ravimite 
testimisel ülim tähtsus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 54
Lisa 3. jao punkti 3.1.5 kolmanda lõigu alapunkt 2

(2) Biotehnoloogia põllumajanduses, 
toiduaine- ja söödatööstuses:

(2) Biotehnoloogia põllumajanduses, 
toiduaine- ja söödatööstuses:

– tulevikku vaatavad uuringud 
biotehnoloogia uute rakenduste kohta 
toiduainete tootmisel (nt funktsionaalne 
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toit, kloonitud põllumajandusloomad ja 
geneetiliselt muundatud põllukultuuride 
viljelus ravimite valmistamise eesmärgil);
– geneetiliselt muundatud organismide 
avastamine, identifitseerimine ja 
kvantifikatsioon (sealhulgas kõrge 
tootlikkusega sõelumismeetodite 
valideerimine ja järgmise põlvkonna 
geneetiliselt muundatud organismide 
kvaliteedi tagamise vahendid);

– geneetiliselt muundatud organismide 
avastamine, identifitseerimine ja 
kvantifikatsioon (sealhulgas kõrge 
tootlikkusega sõelumismeetodite 
valideerimine ja järgmise põlvkonna 
geneetiliselt muundatud organismide 
kvaliteedi tagamise vahendid);

– geneetiliselt muundatud ja muundamata 
põllukultuuride kooseksisteerimise 
uuringud; geneetiliselt muundatud 
põllukultuuride ökonoomika uuringud.

– geneetiliselt muundatud ja muundamata 
põllukultuuride kooseksisteerimise 
uuringud.

Or. en

Põhjendus

Geneetiliselt muundatud organismide alaste teadusuuringute rahastamine ühenduse poolt 
peaks keskenduma inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvate võimalike mõjude uurimisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 55
Lisa 3. jao punkti 3.2.1 esimese lõigu teine taane

– Keskkond: heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste hindamine ning 
põllumajanduse keskkonnameetmete poolt 
mulla ja vee seisundile, bioloogilisele 
mitmekesisusele ning Euroopa maastikele 
avaldatud mõju ja mõjususe uurimine. 
Näitajate ja ruumiliste mudelite 
väljatöötamise kaudu põllumajandus-, 
maaelu arengu ja regionaalpoliitika vaheliste 
seoste ning nende poolt Euroopa 
maakasutuse muutumisele avaldatud mõju 
analüüsimine. Maaelu arengu programmide 
rakendamise piirkondlike strateegiate 
väljatöötamise toetamine. Kliimamuutuse 
põllumajandusele avalduva mõju hindamine 
kohandamismeetmeid silmas pidades. 
Energeetiliste põllukultuuridega ja 
põllumajandusjäätmetest energia tootmisega 
oma panuse andmine kasvuhoonegaasi 

– Keskkond: heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste hindamine ning 
põllumajanduse keskkonnameetmete poolt 
mulla ja vee seisundile, bioloogilisele 
mitmekesisusele ning Euroopa maastikele 
avaldatud mõju ja mõjususe uurimine. 
Näitajate ja ruumiliste mudelite 
väljatöötamise kaudu põllumajandus-, 
maaelu arengu ja regionaalpoliitika vaheliste 
seoste ning nende poolt Euroopa 
maakasutuse muutumisele avaldatud mõju 
analüüsimine. Väikeste sisendkuludega ja 
mahepõllumajanduse ning mullaviljakuse 
edendamise meetmete hindamine. Maaelu 
arengu programmide rakendamise 
piirkondlike strateegiate väljatöötamise 
toetamine. Kliimamuutuse põllumajandusele 
avalduva mõju hindamine 
kohandamismeetmeid silmas pidades. 
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heidete vähendamisse. Energeetiliste põllukultuuridega ja 
põllumajandusjäätmetest energia tootmisega 
oma panuse andmine kasvuhoonegaasi 
heidete vähendamisse.

Or. en

Põhjendus

Hiljutised mullaviljakuse uuringud näitavad mullaviljakuse murettekitavat vähenemist 
maailmas – see ohustab inimkonna pikaajalist suutlikkust end ära toita. Muldade orgaanilise 
aine sisaldus väheneb ning suureneb erosioon, mille võimalik põhjus on intensiivsed
põllumajandustootmise tehnikad, mis ei pruugi olla pikaajaliselt jätkusuutlikud.


