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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 323
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise teise taande kolmas alltaane

– intelligentsed teenused juurdepääsu 
võimaldamiseks kultuuripärandile digitaalsel 
kujul; ühiskonnale mõeldud vahendid uue 
kultuurimälu loomiseks elava pärandi alusel; 
meetodid ja vahendid digitaalse infosisu 
säilitamiseks; digitaalobjektide muutmine 
kasutavaks tulevastele kasutajatele, 
säilitades samas nende algse loomuse ja 
kasutuskonteksti autentsuse ja terviklikkuse.

– intelligentsed teenused juurdepääsu 
võimaldamiseks kultuuripärandile digitaalsel 
kujul; ühiskonnale mõeldud vahendid uue 
kultuurimälu loomiseks elava pärandi alusel; 
meetodid ja vahendid digitaalse infosisu 
säilitamiseks ja mitmekesistamiseks; 
digitaalobjektide muutmine kasutavaks 
tulevastele kasutajatele, säilitades samas 
nende algse loomuse ja kasutuskonteksti 
autentsuse ja terviklikkuse.

Or. en

Selgitus

ELi teaduspoliitika peaks edendama digitaalse infosisu tootmise mitmekesistamist, et tulla 
toime kasvava rahvusvahelise konkurentsiga nimetatud valdkonnas, mis on kiiresti saamas 
üheks tähtsaimaks ülemaailmseks kultuuritööstuseks.



PE 374.414v01-00 2/91 AM\619004ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d):Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 324
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise teise taande kolmas alltaane 

– intelligentsed teenused juurdepääsu 
võimaldamiseks kultuuripärandile digitaalsel 
kujul; ühiskonnale mõeldud vahendid uue
kultuurimälu loomiseks elava pärandi alusel; 
meetodid ja vahendid digitaalse infosisu 
säilitamiseks; digitaalobjektide muutmine 
kasutavaks tulevastele kasutajatele, 
säilitades samas nende algse loomuse ja 
kasutuskonteksti autentsuse ja terviklikkuse.

– intelligentsed teenused juurdepääsu 
võimaldamiseks kultuuripärandile digitaalsel 
kujul; ühiskonnale mõeldud vahendid nende
kultuurimälude kogumiseks ja loomiseks 
elava pärandi alusel; meetodid ja vahendid 
digitaalse infosisu säilitamiseks; 
digitaalobjektide muutmine kasutavaks 
tulevastele kasutajatele, säilitades samas 
nende algse loomuse ja kasutuskonteksti 
autentsuse ja terviklikkuse.

Or. es

.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 325
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise taane 2 a (uus) 

– Ettevõtete juhtimise ja tegevuse seire 
reaalajas: juhtimisotsuste tegemise, 
andmeseire, andmete kogumise ja 
andmetöötluse tõhus ja tulemuslik 
toetamine.

Or. it

Selgitus

Oluline on edendada info- ja sidetehnoloogia kasutamist ettevõtete juhtimisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 326
I lisa osa„Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise kolmanda taande esimene alltaane 

– dünaamilised võrgule orienteeritud 
ettevõtlussüsteemid toodete ja teenuste 

– dünaamilised võrgule orienteeritud
ettevõtlussüsteemid toodete ja teenuste 



AM\619004ET.doc 3/91 PE 374.414v01-00
Freelance-tõlge

ET

loomiseks ning tarbijani viimiseks; 
intelligentsete kaubaartiklite 
detsentraliseeritud juhtimine ja haldus; 
digitaalsed majandustegevusega seotud 
ökosüsteemid, eelkõige tarkvaralahendused, 
mis on kohandatavad väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete vajadustele; 
koostööteenused hajutatud töökohtade jaoks; 
paremad osalemisvõimalused rühmatöös, 
rühma haldamine ja ühiskasutuse tugi.

loomiseks ning tarbijani viimiseks; 
intelligentsete kaubaartiklite 
detsentraliseeritud juhtimine ja haldus; 
digitaalsed majandustegevusega seotud 
ökosüsteemid, eelkõige tarkvaralahendused, 
mis on kohandatavad väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete vajadustele; 
koostööteenused hajutatud kontekstiteadlike
töökohtade jaoks; paremad 
osalemisvõimalused rühmatöös, rühma 
haldamine ja ühiskasutuse tugi; teadmiste 
vahetamine ja interaktiivsed teenused;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 327
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise kolmanda taande teine alltaane

– tootmine: võrgustatud intelligentsed 
juhtimisssüsteemid ülitäpseks tootmiseks ja 
ressursside säästvaks kasutamiseks; traadita 
automaatika ja logistika tootmisrajatiste 
kiireks ümberkonfigureerimiseks; 
integreeritud keskkonnad modelleerimiseks, 
simuleerimiseks, esitlemiseks ja virtuaalseks 
tootmiseks; tootmistehnoloogiad 
miniatuursete info- ja sidetehnoloogia 
süsteemide ja igat liiki materjalide ja 
objektidega läbipõimunud süsteemide 
tarbeks.

– tootmine, sealhulgas traditsiooniline 
tööstus: võrgustatud intelligentsed 
juhtimisssüsteemid ülitäpseks tootmiseks ja 
ressursside säästvaks kasutamiseks; traadita 
automaatika ja logistika tootmisrajatiste 
kiireks ümberkonfigureerimiseks; 
integreeritud keskkonnad modelleerimiseks, 
simuleerimiseks, optimeerimiseks,
esitlemiseks ja virtuaalseks tootmiseks; 
tootmistehnoloogiad miniatuursete info- ja 
sidetehnoloogia süsteemide ja igat liiki 
materjalide ja objektidega läbipõimunud 
süsteemide tarbeks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 328
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise neljanda taande esimene alltaane

– vahendid, mis toetavad info- ja 
sidetehnoloogia ja selle rakenduste 
usaldusväärsust ja kindlust; mitmekordsed ja 
üksteisega seotud süsteemid kasutaja 
tuvastamiseks; autentimine ja 
autentimistehnikad; uutest tehnoloogilistest 
edusammudest tingitud privaatsusvajadusi 

– vahendid, mis toetavad info- ja 
sidetehnoloogia ja selle rakenduste 
usaldusväärsust ja kindlust; mitmekordsed ja 
üksteisega seotud süsteemid kasutaja 
tuvastamiseks; autentimine ja 
autentimistehnikad; uutest tehnoloogilistest 
edusammudest tingitud privaatsusvajadusi 
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rahuldavad süsteemid; õiguste ja varade 
haldamine; vahendid kaitseks küberohtude 
eest.

rahuldavad süsteemid; õiguste ja varade 
haldamine; vahendid kaitseks rämpsposti ja
küberohtude eest.

Or. en

Selgitus

Rämpspost on arenenud juhuslikku laadi tüütusest suureks probleemiks, kuna see on tohutult 
suurenenud nii mahu kui ka keerukuse poolest. Selle hind ettevõtlusele ja elektroonilise side 
tõhusale toimimisele tõuseb. Rämpspostivastased lahendused muutuvad peadpööritava
kiirusega iganenuks. Nimetatud nähtuse peatamiseks on ELil vaja edendada asjakohaste 
tehnoloogiliste vahendite väljaarendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d):David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 329
I lisa osa„Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise neljanda taande esimene alltaane

– vahendid, mis toetavad info- ja 
sidetehnoloogia ja selle rakenduste 
usaldusväärsust ja kindlust; mitmekordsed ja 
üksteisega seotud süsteemid kasutaja 
tuvastamiseks; autentimine ja 
autentimistehnikad; uutest tehnoloogilistest 
edusammudest tingitud privaatsusvajadusi 
rahuldavad süsteemid; õiguste ja varade 
haldamine; vahendid kaitseks küberohtude 
eest.

– vahendid, mis toetavad info- ja 
sidetehnoloogia ja selle rakenduste 
usaldusväärsust ja kindlust; mitmekordsed ja 
üksteisega seotud süsteemid kasutaja 
tuvastamiseks; autentimine ja 
autentimistehnikad; uutest tehnoloogilistest 
edusammudest tingitud privaatsusvajadusi 
rahuldavad süsteemid; õiguste ja varade 
koostalitlusvõimel ja avatud standarditel 
põhinev haldamine; vahendid eraelu 
puutumatuse kaitseks küberohtude eest.

Or. en

Selgitus

Euroopa ettevõtted vajavad koostalitlusvõime kaitsemeetmeid ja avatud standardeid, et 
kasutaja tuvastamise lahendustest täiel määral kasu saada. Nimetatud kaitsemeetmed hoiavad 
ära soovimatuid vaba konkurentsi piiranguid nii tarkvara- kui ka riistvaralahenduste 
pakkujatele. Täpne objekt, mida küberohtude vastu kaitseb kasutaja tuvastamise süsteem, on 
eraelu puutumatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 330
I lisa osa„Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Tegevus” kolmanda 

täppjaotise neljanda taande alltaane 1 a (uus)
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– Side turvalisus: uued 
andmekodeerimistehnikad, mis on 
väljaspool tarkvarapõhist krüptograafiat; 
riistvarapõhiste krüpteermissüsteemide 
arendamine ja hindamine seoses traadita, 
satelliit- ja optiliste süsteemidega; 
kompaktsete ja tugevate 
kodifitseerimisseadmete projekteerimine; 
saavutatavate turvalisuse tasandite 
hindamine; ebakorrapäraste 
kandesageduste (kaootilised lained) 
kasutamine ülekannete turvalisuse taseme 
tõstmiseks; nimetatud tehnoloogia 
tulemislikkuse ja selle olemasolevatesse 
sidevõrkudesse lülitamise hindamine. 

Or. es

Justification

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 331
I lisa osa „Teemad” jaotise „Info- ja sidetehnoloogia” alljaotise „Reageerimine 

esilekerkivatele vajadustele ja ettenägematutele poliitikast tulenevatele vajadustele” esimene 
lõik

Uutele ja esilekerkivatele tehnoloogiatele 
pühendatud tegevus meelitab ligi ja 
soodustab tipptasemel valdkondadeüleseid 
uuringuid esilekerkivates info- ja 
sidetehnoloogiaga seotud 
uurimisvaldkondades. Rõhuasetused on 
järgmised: uute miniatuurseks muutmise ja 
andmetöötlemisvõimaluste uurimine, 
sealhulgas näiteks kvantefekti 
ärakasutamine; võrguarvuti- ja 
sidesüsteemide komplekssuse rakendamine; 
arukate süsteemide uute kontseptsioonide 

Uutele ja esilekerkivatele tehnoloogiatele
pühendatud tegevus meelitab ligi ja 
soodustab tipptasemel valdkondadeüleseid 
uuringuid esilekerkivates info- ja 
sidetehnoloogiaga seotud 
uurimisvaldkondades. Rõhuasetused on 
järgmised: uute miniatuurseks muutmise ja 
andmetöötlemisvõimaluste uurimine, 
sealhulgas näiteks kvantefekti 
ärakasutamine; võrguarvuti- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas tarkvara,
komplekssuse rakendamine; arukate 
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uurimine ja nendega eksperimenteerimine 
uute personaliseeritud toodete ja teenuste 
loomiseks.

süsteemide uute kontseptsioonide uurimine 
ja nendega eksperimenteerimine uute 
personaliseeritud toodete ja teenuste 
loomiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d) David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Green/EFA 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 332
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” esimene lõik

Euroopa tööstus vajab oma 
konkurentsivõime suurendamiseks 
radikaalseid uuendusi. Ta peab koondama 
oma võimalused suure lisandväärtusega 
toodetele ja tehnoloogiatele, et täita tarbijate 
nõudmisi ning keskkonnaalaseid, 
tervishoiualaseid ja muid ühiskondlikke 
ootusi. Teadusuuringud on olulised nende 
võistlevate väljakutsetega toimetulekuks.

Euroopa tööstus vajab oma 
konkurentsivõime suurendamiseks 
radikaalseid uuendusi. Ta peab koondama 
oma võimalused suure lisandväärtusega 
toodetele ja tehnoloogiatele, sealhulgas 
ökotehnoloogiatele, et täita tarbijate 
nõudmisi ning keskkonnaalaseid, 
tervishoiualaseid ja muid ühiskondlikke 
ootusi. Teadusuuringud on olulised nende 
võistlevate väljakutsetega toimetulekuks, 
samas kui eelkõige on vaja investeerida 
avaliku sektori finantseeritavatesse 
teadusuuringutesse eesmärgiga vastata 
üldsuse huvidele ja prioriteetidele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 333
I lisa osa „Teemad' jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” lõige 1

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. Ta peab koondama oma 
võimalused suure lisandväärtusega 
toodetele, protsessidele ja tehnoloogiatele, et 
täita tarbijate nõudmisi ning 
keskkonnaalaseid, tervishoiualaseid ja muid 
ühiskondlikke ootusi. Teadusuuringud on 
olulised nende võistlevate väljakutsetega 
toimetulekuks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. es
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Selgitus

95. muudatusettepaneku uus versioon, kus asendatakse procedimientos sõnaga procesos. 
Muudatus ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 334
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” teine lõik

Selle teema põhielemendid on 
nanotehnoloogia, materjaliteaduste ja uute 
tootmismeetodite tõhus integreerimine, et 
saavutada ja viia maksimumini mõjud 
tööstuse ümberkujundamiseks, ning samas 
säästva tootmise ja tarbimise toetamine. See 
teema toetab kogu tööstustegevust 
koostoimes teiste teemadega. Rakendusi 
toetatakse kõigis sektorites ja valdkondades 
ning see hõlmab materjaliteadusi, 
kõrgtehnoloogilist tootmist ja 
tootmistehnoloogiaid, nanobiotehnoloogiat 
ja nanoelektroonikat. Kõnealuse teema 
raames toetatakse kõiki tegevusi, mis on 
seotud tootmisharuga ja mis säilitavad 
sünergiat teiste teemadega. Rakendusi 
toetatakse kõigis sektorites ja valdkondades 
ning see hõlmab materjaliteadusi, 
kõrgtehnoloogilist tootmist ja 
tootmistehnoloogiaid, nanobiotehnoloogiat 
ja nanoelektroonikat. 

Tulevikus sõltub tööstuse konkurentsivõime 
sõltub suurel määral nanotehnoloogiast ja 
selle rakendustest. Nanoteaduste ja 
nanotehnoloogiatega seotud 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
tegevused võivad kiirendada Euroopa 
tööstuse muutumist. Euroopa Liidul on 
kindel juhtpositsioon sellistes valdkondades 
nagu nanotehnoloogiad, materjali- ja 
tootmistehnoloogiad, mida tuleb 
kindlustada, et tagada ja tugevdada ELi 
positsiooni suure konkurentsivõimega 
maailmas.

Or. fr

Selgitus

Kõnealuse temaatikaga kaetud valdkond on eriti suur. Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse kuuenda raamprogrammi kogemus näitab vajadust keskendada 
prioriteet nanoteaduste ja nanotehnoloogiate mõõtmele, et vältida liiga olulist taotluste 
üleküllust.

Muudatusettepaneku esitaja(d) David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 335
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” kolmas lõik

Keskmise tähtajaga lähenemisviis on 
keskendumine rakendusjuhitavaid 

Keskmise tähtajaga lähenemisviis on 
keskendumine rakendusjuhitavaid 
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teaduslikke ja tehnoloogilisi koostoimeid 
kasutavatest eri teadusharudest saadud 
teadmiste ja oskuste lähenemisele. Pikemas 
perspektiivis on selle teema eesmärk saada 
kasu nanoteaduste ja nanotehnoloogiate 
tohututest väljavaadetest tõelise 
teadmispõhise tööstuse ja majanduse 
loomiseks. Mõlemal juhul on hädavajalik 
tagada tulemuste tõhusa levitamise ja 
kasutamise teel saadud teadmiste 
kasutuselevõtt.

teaduslikke ja tehnoloogilisi koostoimeid 
kasutavatest eri teadusharudest saadud 
teadmiste ja oskuste lähenemisele. Pikemas 
perspektiivis on selle teema eesmärk saada 
kasu nanoteaduste ja nanotehnoloogiate 
tohututest väljavaadetest tõelise 
teadmispõhise tööstuse ja majanduse 
loomiseks. Mõlemal juhul on hädavajalik 
tagada kõikidele Euroopa kodanikele
tulemuste tõhusa levitamise ja kasutamise 
teel saadud teadmiste kasutuselevõtt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 336
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” kolmas a lõik (uus)

Tulevikus sõltub Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurel määral 
nanotehnoloogiast ja selle rakendustest. EL 
on paljudes nanotehnoloogia/nanoteaduste, 
nanomaterjalide ja tootmistehnoloogia 
valdkondades juhtival kohal. ELi 
juhtpositsiooni tuleb tugevdada ja uusi 
algatusi edendada, kui tahetakse 
kindlustada ja parandada tema positsiooni 
äärmiselt konkurentsivõimelisel maailma 
tasandil. 
Teadusuuringud ja tehnoloogia 
arendamine mitmetes nanoteaduste, 
nanotehnoloogiate, -materjalide ja tootmise 
valdkondades võib kiirendada Euroopa 
tööstuse ümberkujundamise protsessi.

Or. es

Selgitus

Varasema muudatusettepaneku 96 parandus. Euroopa tööstuse konkurentsivõime sõltub 
tulevikus suurel määral nanotehnoloogiatest, -materjalidest ja tootmissüsteemidest ning 
nende rakendustest, mistõttu võib uurimis- ja arendustegevus nimetatud valdkondades 
kiirendada Euroopa tööstuse ümberkujundamise protsessi ning muuta see 
konkurentsivõimelisemaks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 337
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Lähenemisviis” viies lõik

See teema on eriti asjakohane VKEdele 
nende vajaduste ja rolli tõttu tehnoloogiate 
arendamisel ja kasutamisel. Need 
asjakohased valdkonnad hõlmavad nano-
instrumente, -vahendeid ja -seadmeid (suure 
kasvuga kõrgtehnoloogiliste VKEde 
kontsentratsiooni tõttu selles sektoris); 
tehnilisi tekstiilimaterjale (iseloomulik 
traditsioonilisele sektorile, mis on läbimas 
kiiret ümberkujundamisprotsessi, mis
mõjutab paljusid VKEsid); 
kosmosesüsteeme; mehaanikatööstust 
(näiteks tööpingid, milles Euroopa VKEd on 
maailmas juhtpositsioonil) ning muid 
sektoreid, kuhu kuuluvad paljud VKEd, kes 
saavad kasu uute ärimudelite, materjalide ja 
toodete kasutuselevõtust.

See teema on eriti asjakohane VKEdele 
nende vajaduste ja rolli tõttu tehnoloogiate 
arendamisel ja kasutamisel. Need 
asjakohased valdkonnad hõlmavad nano-
instrumente, -vahendeid ja -seadmeid (suure 
kasvuga VKEde kontsentratsiooni tõttu 
selles sektoris); tehnilisi tekstiilimaterjale 
(iseloomulik traditsioonilisele sektorile, mis 
on läbimas kiiret ümberkujundamisprotsessi, 
mis mõjutab paljusid VKEsid); 
kosmosesüsteeme; mehaanikatööstust 
(näiteks tööpingid, milles Euroopa VKEd on 
maailmas juhtpositsioonil) ning muid 
sektoreid, kuhu kuuluvad paljud VKEd, kes 
saavad kasu uute ärimudelite, materjalide ja 
toodete kasutuselevõtust.

Or. es

Selgitus

Varasema muudatusettepaneku 97 parandus. VKEd tekivad üsna sageli spin-off ettevõtetena 
ülikoolides ja sarnastes asutustes ning sellisel juhul on nad oma olemuselt tõesti 
kõrgtehnoloogilised, kuigi üldiselt sellega tegemist ei ole. Seega oleks parem jätta välja 
termin “kõrgtehnoloogiline”, et mitte välja jätta VKEsid, mis ei ole kõrgtehnoloogilised, kuid 
soovivad sellest hoolimata, et neid kõnealuse alljaotise alla ja suure lisandväärtusega 
teenuste ja toodete hulka arvataks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Roheliste / 
Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 338
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” esimese täppjaotise kolmas lõik

Lisaks sellele keskendutakse tegevuses 
seotud väljakutsetele ning ühiskondlikule 
taustale ja nanotehnoloogia 
aktsepteeritavusele. See hõlmab riski 
hindamise kõigi aspektide uurimist (näiteks 
nanotoksikoloogiat ja ökotoksikoloogiat) 
ning ohutust, nomenklatuuri, metroloogiat ja

Lisaks sellele keskendutakse tegevuses 
seotud väljakutsetele ning ühiskondlikule 
taustale, laiapõhjalisemate sotsiaalsete ja 
eetiliste küsimustega tegelemisele ja 
nanotehnoloogia aktsepteeritavusele. See 
hõlmab riski hindamise kõigi aspektide 
uurimist (näiteks nanotoksikoloogiat ja 
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standardeid, mis muutuvad üha olulisemaks, 
et sillutada teed tööstuslikele rakendustele. 
Samuti võetakse konkreetsed meetmed, et 
luua spetsiaalsed teadmiste ja ekspertide 
keskused ning teabekeskus, et rakendada 
komisjoni integreeritud ja vastutustundlik 
lähenemisviis nanotehnoloogiale, nagu 
vastavas tegevuskavas1 on kirjeldatud. 

ökotoksikoloogiat) ning ohutust, 
nomenklatuuri, metroloogiat ja standardeid, 
mis muutuvad üha olulisemaks, et sillutada 
teed tööstuslikele rakendustele. Samuti 
võetakse konkreetsed meetmed, et luua 
spetsiaalsed teadmiste ja ekspertide 
keskused ning teabekeskus, et rakendada 
komisjoni integreeritud ja vastutustundlik 
lähenemisviis nanotehnoloogiale, nagu 
vastavas tegevuskavas2 on kirjeldatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 339
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” teise täppjaotise esimene lõik

Uued kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 
sisaldavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud omadused, 
on üha olulisemad tööstuse 
konkurentsivõimele ja säästvale arengule. 
Tootva tööstuse uute mudelite kohaselt on 
esimeseks sammuks toodete ja nende 
omaduste väärtuse suurendamisel pigem 
materjalid ise kui tootmisetapid. 

Uued kõrgtehnoloogilised materjalid, 
eelkõige komposiitmaterjalid, mis 
sisaldavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud omadused, 
on üha olulisemad tööstuse 
konkurentsivõimele ja säästvale arengule. 
Tootva tööstuse uute mudelite kohaselt on 
esimeseks sammuks toodete ja nende 
omaduste väärtuse suurendamisel pigem 
materjalid ise kui tootmisetapid.

Or. fr

Selgitus

Komposiitmaterjalidega seotud teadusuuringuid on sama palju kui metallidega seotud 
teadusuuringuid, millega kaasnevad spetsiifilised probleemid, mis puudutavad 
komposiitmaterjale (pultrusioon, ühendamine jne), mida metallide ühendamisel ei esine 
(keevitamine jne).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 340
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

  
1 Komisjoni teatis „Nanoteadused ja nanotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava aastateks 2005–2009.“

KOM(2005) 243. 
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tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” teise täppjaotise teine lõik

Teadusuuringutes keskendutakse 
teadmispõhiste täiustatud omadustega uute 
materjalide väljatöötamisele. See nõuab 
nende oluliste omaduste, töötlemise ja 
tootmise arukat juhtimist ning arvestamist 
võimalike mõjudega tervisele ja keskkonnale 
kogu nende elutsükli jooksul. Rõhk 
asetatakse uutele kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele, mis saadakse 
nanotehnoloogiate ning biotehnoloogiate 
ja/või „loodusest õppimise”, eriti paremate 
omadustega nanomaterjalide, biomaterjalide 
ja hübriidmaterjalide potentsiaali kasutades. 

Teadusuuringutes keskendutakse 
teadmispõhiste täiustatud omadustega uute 
materjalide väljatöötamisele. See nõuab 
nende oluliste omaduste, töötlemise ja 
tootmise arukat juhtimist ning arvestamist 
võimalike mõjudega tervisele ja keskkonnale 
kogu nende elutsükli jooksul. Rõhk 
asetatakse uutele kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele, mis saadakse 
nanotehnoloogiate ning biotehnoloogiate 
ja/või „loodusest õppimise”, eriti paremate 
omadustega nanomaterjalide, biomaterjalide,
tehismaterjalide ja hübriidmaterjalide 
potentsiaali kasutades.

Or. es

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku asendada varasemas muudatusettepanekus 100 selguse huvides 
termin „metamaterjalid” terminiga „tehismaterjalid”.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 341
I lisa osa „Teemad' jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” kolmanda täppjaotise esimene lõik

ELi tööstuse ümberkujundamiseks 
ressursimahukast tööstuskeskkonnast 
teadmispõhiseks on vaja valmistamisele uut 
lähenemisviisi, mis oleneb täiesti uute 
hoiakute võtmisest uute teadmiste jätkuva 
omandamise, levitamise, kaitsmise, 
rahastamise ja kasutamise suhtes, sealhulgas 
säästlike tootmis- ja tarbimisviiside suhtes. 
Sellega kaasneb õigete tingimuste loomine 
pidevaks uuendamiseks (tööstustegevuses ja 
tootmissüsteemides, sealhulgas ehituses, 
seadmetes ja teenustes) ning üldise 
„tootmisvara” (tehnoloogiate, 
organisatsiooni ja tootmisrajatiste) 
arendamiseks ning järgides ühtlasi ohutus- ja 
keskkonnanõudeid.

ELi tööstuse ümberkujundamiseks 
ressursimahukast tööstuskeskkonnast 
teadmispõhiseks on vaja valmistamisele uut 
lähenemisviisi, mis oleneb täiesti uute 
hoiakute võtmisest uute teadmiste jätkuva 
omandamise, levitamise, kaitsmise, 
rahastamise ja kasutamise suhtes, sealhulgas 
säästlike tootmis- ja tarbimisviiside suhtes. 
Sellega kaasneb õigete tingimuste loomine 
pidevaks uuendamiseks (tööstustegevuses ja 
tootmissüsteemides, sealhulgas ehituses, 
seadmetes ja teenustes) ning üldise 
„tootmisvara” (tehnoloogiate, 
organisatsiooni ja tootmisrajatiste) 
arendamiseks ning järgides ühtlasi ohutus- ja 
keskkonnanõudeid, eelkõige neid, mis 
puudutavad komposiitmaterjale.

Or. fr
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Selgitus

Komposiitmaterjalidega seotud teadusuuringuid on sama palju kui metallidega seotud 
teadusuuringuid, millega kaasnevad spetsiifilised probleemid, mis puudutavad 
komposiitmaterjale (pultrusioon, ühendamine jne), mida metallide ühendamisel ei esine 
(keevitamine jne).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 342
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” kolmanda täppjaotise teine lõik

Teadusuuringutes keskendutakse mitmele 
harule: toote ja protsessi elutsükli kõiki 
aspekte hõlmavate uute tööstusmudelite ja 
strateegiate arendamisele ja valideerimisele; 
kohanduvatele tootmissüsteemidele, mis 
ületavad olemasolevaid protsesside 
piiranguid ning võimaldavad uusi tootmis- ja 
töötlusmeetodeid; võrgustatud tootmisele, et 
arendada vahendeid ja meetodeid 
ühestoimivate ja lisandväärtusega 
globaalsete operatsioonide jaoks; 
vahenditele uute tehnoloogiate edastamiseks 
ja integreerimiseks tootmisprotsesside 
kavandamisse ja kasutamisse ning nano-, 
bio-, info- ja kognitiivtehnoloogiate 
lähenemise kasutamisele, et arendada uute 
toodete ja inseneriteaduse mõistete ning uute 
tööstusharude võimalust.

Teadusuuringutes keskendutakse mitmele 
harule: toote ja protsessi elutsükli kõiki 
aspekte hõlmavate uute tööstusmudelite ja 
strateegiate arendamisele ja valideerimisele; 
kohanduvatele tootmissüsteemidele, mis 
ületavad olemasolevaid protsesside 
piiranguid ning võimaldavad uusi tootmis- ja 
töötlusmeetodeid; võrgustatud tootmisele, et 
arendada vahendeid ja meetodeid 
ühestoimivate ja lisandväärtusega 
globaalsete operatsioonide jaoks; 
vahenditele uute tehnoloogiate edastamiseks 
ja integreerimiseks tootmisprotsesside 
kavandamisse ja kasutamisse ning nano-, 
bio-, info- ja kognitiivtehnoloogiate 
lähenemise kasutamisele, et arendada uute 
toodete ja inseneriteaduse mõistete ning uute 
tööstusharude võimalust. Eelkõige tuleb 
teha jõupingutusi VKEde, sealhulgas 
traditsiooniliste sektorite, kaasamiseks 
uutesse tarneahela nõuetesse ja edendada 
kõrgtehnoloogiliste VKEde loomist, mis on 
radikaalsete tööstuslike muutuste 
eelduseks. Sellele tuleb eraldada vähemalt 
20% kõnealuse prioriteetse teema eelarvest.

Or. es

Selgitus

Varasema muudatusettepaneku 102 parandus traditsiooniliste sektorite VKEde hõlmamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 343
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 
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tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” kolmanda täppjaotis teine lõik

Teadusuuringutes keskendutakse mitmele 
harule: toote ja protsessi elutsükli kõiki 
aspekte hõlmavate uute tööstusmudelite ja 
strateegiate arendamisele ja valideerimisele; 
kohanduvatele tootmissüsteemidele, mis 
ületavad olemasolevaid protsesside 
piiranguid ning võimaldavad uusi tootmis- ja 
töötlusmeetodeid; võrgustatud tootmisele, et 
arendada vahendeid ja meetodeid 
ühestoimivate ja lisandväärtusega 
globaalsete operatsioonide jaoks; 
vahenditele uute tehnoloogiate edastamiseks 
ja integreerimiseks tootmisprotsesside 
kavandamisse ja kasutamisse ning nano-, 
bio-, info- ja kognitiivtehnoloogiate 
lähenemise kasutamisele, et arendada uute 
toodete ja inseneriteaduse mõistete ning uute 
tööstusharude võimalust.

Teadusuuringutes keskendutakse mitmele 
harule: toote ja protsessi elutsükli kõiki 
aspekte hõlmavate uute tööstusmudelite ja 
strateegiate arendamisele ja valideerimisele; 
kohanduvatele tootmissüsteemidele, mis 
ületavad olemasolevaid protsesside 
piiranguid ning võimaldavad uusi tootmis- ja 
töötlusmeetodeid; võrgustatud tootmisele, et 
arendada vahendeid ja meetodeid 
koostoimivate ja lisandväärtusega 
globaalsete operatsioonide jaoks; 
vahenditele uute tehnoloogiate edastamiseks 
ja integreerimiseks tootmisprotsesside 
kavandamisse ja kasutamisse ning 
multidistsiplinaarsete teadusuuringute 
võrgustike ja nano-, bio-, info- ja 
kognitiivtehnoloogiate lähenemise 
kasutamisele, et arendada uute 
hübriidtehnoloogiate, toodete ja 
inseneriteaduse mõistete ning uute 
tööstusharude võimalust. 

Or. en

Selgitus

Nanoteadused ja nanotenoloogiad on loomult multidistsiplinaarsed. Seega on üks peamisi 
tingimusi innovatsiooni jaoks nimetatud teadusuuringute valdkonnas väga erinevaid 
teadusvaldkondi ühendavate multidistsiplinaarsete teadusuuringute, hariduse ja koolituse 
võrgustike arendamine, nagu nanotehnoloogiad, materjaliteadused, inseneriteadus, info- ja 
sidetehnoloogiad, biotehnoloogiad, maa teadused ja keskkonnateadused. Eesmärk on jõuda 
välja uute hübriidtehnoloogiateni ja tugevale ristsiirdele erinevate teaduslike distsipliinide 
vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 344
I lisa osa „Teemad” jaotise „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alljaotise „Tegevus” neljanda täppjaotise teine lõik

Teadusuuringutes keskendutakse uutele 
rakendustele ja uudsetele, astmelistele 
lahendustele, mis vastavad põhilistele 
väljakutsetele ning rahuldavad eri Euroopa 
tehnoloogiaplatvormides kindlaksmääratud 
TTA vajadusi. Uute teadmiste ja nano-, 
materjali- ja tootmistehnoloogiate 
integreerimist toetatakse valdkondlikes ja 

Teadusuuringutes keskendutakse uutele 
rakendustele ja uudsetele, astmelistele 
lahendustele, mis vastavad põhilistele 
väljakutsetele ning rahuldavad eri Euroopa 
tehnoloogiaplatvormides kindlaksmääratud 
TTA vajadusi. Uute teadmiste ja nano-, 
materjali- ja tootmistehnoloogiate 
integreerimist toetatakse valdkondlikes ja 
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valdkonnaülestes rakendustes, nagu 
tervishoid, ehitus, kosmosetööstus, transport, 
energia, keemiatööstus, keskkond, tekstiili-
ja rõivatööstus, tselluloosi- ja paberitööstus, 
masinatööstus, samuti tööstusohutus üldises 
tähenduses. 

valdkonnaülestes rakendustes, nagu 
tervishoid, toiduainetööstus, ehitus (sh 
hädaabitööd), kosmosetööstus, transport, 
energia, keemiatööstus, keskkond, tekstiili-
ja rõivatööstus, jalatsitööstus, tselluloosi- ja 
paberitööstus, masinatööstus, samuti 
tööstusohutus üldises tähenduses. 

Or. es

Selgitus

Mainitud tööstusharusid – mis võivad teadusuuringutest nimetatud valdkonnas kasu saada –
ei tohiks välja jätta. Varasema muudatusettepaneku 103 ingliskeelses versioonis termin space 
industry asendatud terminiga aerospace industry: kosmosetööstus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 345
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotis „Eesmärk”

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

Kujundades praeguse fossiilkütusel 
põhineva energiasüsteemi ümber 
säästvaimaks energiatõhusaks ja vähimal 
määral fossiilkütustest sõltuvaks 
majanduseks maailmas aastaks 2020, 
nõuab selline säästev energiamajandus 
avalik-õiguslike nappide vahendite 
koondamist eelkõige erinevatesse
taastuvatesse energiaallikatesse ja -
kandjatesse koos tõhusama energiakasutuse
ja energiasäästutehnoloogiatega, mis on 
võimelised kiiresti varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakiliste 
ülesannetega toime tulema, suurendades 
samas Euroopa säästva energia tööstuse
konkurentsivõimet.

Or. en

Justification

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
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horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 346
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotis „Eesmärk”

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

Praeguse fossiilkütusel põhineva 
energiasüsteemi ümberkujundamine 
säästvamaks, fossiilkütustest vähem 
sõltuvaks süsteemiks, mis põhineb 
erinevatel puhastel ning eelkõige 
taastuvatel energiaallikatel ja -kandjatel 
koos tõhusama energiakasutuse, energia 
mitmiktootmise toetamise, ratsionaalsema 
tarbimise ja energia salvestamisega, et 
lahendada varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakilisi ülesandeid, 
suurendades samas Euroopa energiatööstuse 
konkurentsivõimet.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab Jerzy Buzeki seitsmendat raamprogrammi käsitleva 
raporti projekti muudatusettepaneku 735.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 347
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotis „Eesmärk”

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab Jerzy Buzeki seitsmendat raamprogrammi käsitleva 
raporti projekti muudatusettepaneku 738.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 348
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Eesmärk” esimene a lõik (uus)

Detsentraliseeritud tehnoloogiad, mis 
toetuvad erinevatele taastuvatele 
energiaallikatele, võivad täiendavalt 
vähendada ülekande- ja jaotuse 
infrastruktuuri maksumust ning neil on 
oluline tähtsus kõige energiatõhusamaks 
majanduseks muutumise eesmärgi 
saavutamisel.

Or. en

Selgitus

Detsentraliseeritud intelligente hajusvõrk on vajalik selleks, et tagada usaldusväärne 
energiaga varustamine ja vähendada energiakadu ülekandmise ja jaotamise kaudu. Pikas 
perspektiivis võib detsentraliseeritud energiasüsteem vähendada ka energia transpordikulusid 
ning ergutada innovatsiooni ja pakkuda reaalseid võimalusi töökohtade loomiseks kohalikul 
ja piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 349
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energia” alljaotise „Lähenemisviis” esimene lõik

Käesoleva hetke väljavaated näitavad, et 
ELis ja veelgi rohkem ülejäänud maailmas 
liigub enamik olulistest 
energiaindikaatoritest (näiteks 
energiatarbimine, sõltuvus fossiilkütustest, 
sõltuvus impordist, CO2 heide ja 
energiahinnad) vales suunas. 
Energeetikaalased teadusuuringud 
hõlbustavad nende suundumuste 
ümberpööramist, andes tõuke olemasolevate 
tehnoloogiate ja energiaallikate tõhususe, 
taskukohasuse, aktsepteeritavuse ja kindluse 
suurendamiseks, seades samaaegselt 
eesmärgiks pikema tähtajaga 
paradigmamuutuse Euroopa energiatootmise 
ja -tarbimise viisis. Seega toetavad 
energeetikaalased teadusuuringud otseselt 
ELi poliitika edu ning eelkõige praeguste ja 
tulevaste ELi energeetika ja 

Käesoleva hetke väljavaated näitavad, et 
ELis ja veelgi rohkem ülejäänud maailmas 
liigub enamik olulistest 
energiaindikaatoritest (näiteks 
energiatarbimine, sõltuvus fossiilkütustest, 
sõltuvus impordist, CO2 heide ja 
energiahinnad) vales suunas.
Energeetikaalased teadusuuringud 
hõlbustavad nende suundumuste 
ümberpööramist, andes tõuke olemasolevate 
tehnoloogiate ja energiaallikate tõhususe, 
taskukohasuse, aktsepteeritavuse ja kindluse 
suurendamiseks, seades samaaegselt 
eesmärgiks pikema tähtajaga 
paradigmamuutuse Euroopa energiatootmise 
ja -tarbimise viisis. Seega toetavad 
energeetikaalased teadusuuringud otseselt 
ELi poliitika edu ning eelkõige praeguste ja 
tulevaste ELi energeetika ja 
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kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide 
saavutamist.

kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide 
ning kodanike ja ettevõtete jaoks 
taskukohaste energiahindade saavutamist.

Or. de

Selgitus

Tuleb rõhutada, et energeetikaalased teadusuuringud aitavad tagada kodanikele ja 
ettevõtetele pikaajaliselt taskukohaseid energiahindu. 

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

Muudatusettepanek 350
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energia” alljaotise „Lähenemisviis” kolmas lõik

Euroopa energeetikasektori 
konkurentsivõime tugevdamine tihedas 
ülemaailmses konkurentsis on selle teema 
oluline eesmärk, mis võimaldab Euroopa 
tööstusel saavutada ja säilitada maailmas 
juhtpositsiooni põhilistes 
energeetikatehnoloogiates. 
Energeetikasektori „keskseks jõuks” on 
eelkõige VKEd, kes etendavad elulist rolli 
energiaahelas ning on võtmetähtsusega 
uuenduste edendamisel. Nende suur osalus 
teadus- ja tutvustustegevuses on hädavajalik 
ning seda soodustatakse aktiivselt.

Euroopa energeetikasektori 
konkurentsivõime tugevdamine tihedas 
ülemaailmses konkurentsis on selle teema 
oluline eesmärk, mis võimaldab Euroopa 
tööstusel saavutada ja säilitada maailmas 
juhtpositsiooni põhilistes 
energeetikatehnoloogiates. Niisugust 
juhtpositsiooni on tugeva konkurentsi 
tingimustes võimalik tagada üksnes suurte 
investeeringute teel uurimis- ja 
arendustegevusse. Energeetikasektori 
„keskseks jõuks” on eelkõige VKEd, kes 
etendavad elulist rolli energiaahelas ning on 
võtmetähtsusega uuenduste edendamisel. 
Nende suur osalus teadus- ja 
tutvustustegevuses on hädavajalik ning seda 
soodustatakse aktiivselt.

Or. de

Selgitus

Tuleb rõhutada, et suured investeeringud uurimis- ja arendustegevusse aitavad tagada 
Euroopa juhtpositsiooni ülemaailmses konkurentsis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 351
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene lõik (uus)
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Vahendite eraldamine energeetikasektoris 
peab põhinema kriteeriumidel, mis 
võimaldavad hinnata tehnoloogiaid nende 
suutlikkuse põhjal aidata ELi tema 
energeetikaalaste eesmärkide saavutamisel. 
Need peavad looma energeetikasektori, mis 
on konkurentsivõimeline, 
keskkonnasäästlik ja ohutu. ELi suhteliselt 
piiratud uurimis- ja arendustegevuse 
vahendid tuleb käesoleva teema all 
keskendada tehnoloogiatele, mis saavad 
kiiresti vähendada CO2 heitkoguseid.

Or. en

Selgitus

ELi uurimis- ja arendustegevuse suhteliselt piiratud muule energeetikale kui 
tuumaenergeetikale ette nähtud vahendite prioriteet tuleb anda tehnoloogiatele, mis on 
tähtsal kohal selliste teaduslike objektiivsete kriteeriumide suhtes nagu: Euroopa 
energiasõltuvuse vähendamine ja imporditava energia taseme alandamine ja paljude 
julgeolekupoliitika probleemide vähendamine; süsinikdioksiidi heitkoguste kiire vähendamise 
saavutamine ja ELi üldise konkurentsivõime ja töökohtade loomise soodustamine lühikeses 
perspektiivis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 352
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene a lõik (uus)

Tegevused on esitatud tähtsuse järjekorras.

Or. en

Selgitus

Esikohale tuleb seada tehnoloogiaid, mille tulemuseks on kiire ümberkujunemine säästvaks ja 
ohutuks energeetikasektoriks Euroopas. Lisaks sellele peab kaaluma varasemat rahastamist 
ja ärisektori arendustegevuste rahastamise suutlikkust. Tulenevalt nimetatud probleemidest 
soovitatakse prioritiseerimise nimekirja energeetikasektori juures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 353
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene b lõik (uus)
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Iga asjaomase tehnoloogia osas on 
kindlaks määratud energiaalase 
uurimistegevuse selged, eraldiseisvad 
eelarveread.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt partnerluse raamlepingutele (1995–1998), kus taastuvenergial, energiatõhususel ja 
fossiilenergial olid omad kindlaksmääratud eelarved, tuleks eelseisvas raamprogrammis 
kasutusele võtta selged eelarveread. Lisaks asjaolule, et see suurendab investorite usaldust ja 
paremat planeerimist, aitab see Euroopa Parlamendil ja üldsusel saada täpsemat 
kvantitatiivset teavet selle kohta, kuidas EL maksumaksjate raha kulutab. Selle tõttu paraneb 
läbipaistvus ja järelevalve.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 354
I lisa osa „Teemad' jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene c lõik (uus)

20% selle teema all nimetatud saadaolevast 
rahast tuleks kulutada uurimistegevusele, 
mis on otseselt seotud energiatõhususe ja 
energiasäästlikkusega, 60% tuleks kulutada 
taastuvale energiale, 9% intelligentsetele 
energiavõrkudele, 3% poliitika 
kujundamiseks vajalike teadmistega seotud 
uurimistegevustele, 4% vesinikule ja 
kütuseelementidele ning 4% süsiniku 
sidumisele ja kõrvaldamisele.

Or. en

Justification

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 355
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene täppjaotis (uus)

Energiatõhusus ja energiasäästlikkus
Energiasäästlikkuse suurt potentsiaali ja 
edusamme energiatõhususe suurendamisel 
on vaja rakendada, optimeerides, 
valideerides ja tutvustades uusi mõisteid ja 
tehnoloogiaid hoonete, teenuste ja tööstuse 
jaoks. See hõlmab jätkusuutlike 
strateegiate ja tehnoloogiate 
kombineerimist energiatõhususe 
suurendamiseks, taastuvenergia ja 
„energia mitmiktootmise” kasutamist ning 
nõudluse reguleerimise süsteemide 
ulatuslikku integreerimist linnades ja 
valdades. Neid ulatuslikke meetmeid võib 
toetada uuenduslik uurimis- ja 
arendustegevus, mis on suunatud 
konkreetsetele komponentidele või 
tehnoloogiatele, näiteks „energia 
mitmiktootmise” ja ökohoonete jaoks.
Põhieesmärk on kohaliku kogukonna 
energiasüsteemi optimeerimine, 
tasakaalustades energianõudluse 
märkimisväärset vähendamist kõige 
taskukohasema ja säästvama 
varustuslahendusega, sealhulgas uute 
kütuste kasutamisega erisõidukiparkides.

Or. en

(käesolevas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus tehakse ettepanek esitada komisjoni 
algteksti kaheksas täppjaotis esimese täppjaotisena)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lihtsalt muudatus loetletud tegevustes. Esikohale tuleb seada 
tehnoloogiaid, mille tulemuseks on kiire ümberkujunemine säästvaks ja ohutuks 
energeetikasektoriks Euroopas. Energia kaitse ja energiatõhusus on tunnistatud suurimateks 
prioriteetideks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 356
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene täppjaotis

Euroopa vesiniku- ja kütuseelementide 
platvormi raames koostatud integreeritud 
teadusuuringute ja kasutuselevõtu strateegia
paneb aluse transpordi-, statsionaarsete ja 
portatiivsete rakenduste strateegilisele 
integreeritud programmile, mille eesmärk on 
rajada tugev tehnoloogiline vundament 
konkurentsivõimelise ELi kütuse- ja 
vesinikuelemente tarniva ja seadmeid tootva 
tööstuse ehitamiseks. Programm hõlmab: 
alus- ja rakendusuurimist ning 
tehnoloogiaarendust; ulatuslikke 
tutvustusprojekte („majakaprojektid”) 
teadusuuringute tulemuste valideerimiseks ja 
tagasiside andmiseks edasiste 
teadusuuringute jaoks; valdkondadevahelist 
ja sotsiaalmajanduslikku teadustegevust 
eeskujulike üleminekustrateegiate 
toetamiseks ning ratsionaalse aluse 
loomiseks poliitilistele otsustele ja 
tururaamistiku arengule. Programmi 
tööstuslikud rakendusuuringud, tutvustamine 
ja valdkondadevahelised meetmed 
rakendatakse eelistatavalt ühise 
tehnoloogiaalgatuse kaudu. Seda 
strateegiliselt juhitavat sihiteadlikku 
tegevust täiendatakse ja koordineeritakse 
vahetult esialgsemate koostöös läbiviidavate 
teadusuuringutega, mille eesmärk on 
saavutada läbimurre kriitilistes materjalides, 
protsessides ja esilekerkivates 
tehnoloogiates.

Integreeritud teadusuuringud panevad aluse 
transpordi-, statsionaarsete ja portatiivsete 
rakenduste strateegilisele, taastuvatel 
energiaallikatel põhinevale integreeritud 
programmile, mille eesmärk on rajada tugev 
tehnoloogiline vundament 
konkurentsivõimelise ELi kütuse- ja 
vesinikuelemente tarniva ja seadmeid tootva 
tööstuse ehitamiseks.Programm hõlmab: 
alus- ja rakendusuurimist ning 
tehnoloogiaarendust; ulatuslikke 
tutvustusprojekte („majakaprojektid”) 
teadusuuringute tulemuste valideerimiseks ja 
tagasiside andmiseks edasiste 
teadusuuringute jaoks; valdkondadevahelist 
ja sotsiaalmajanduslikku teadustegevust 
eeskujulike üleminekustrateegiate 
toetamiseks ning ratsionaalse aluse 
loomiseks poliitilistele otsustele ja 
tururaamistiku arengule. Programmi 
tööstuslikud rakendusuuringud, tutvustamine 
ja valdkondadevahelised meetmed 
rakendatakse eelistatavalt ühise 
tehnoloogiaalgatuse kaudu. Seda 
strateegiliselt juhitavat sihiteadlikku 
tegevust täiendatakse ja koordineeritakse 
vahetult esialgsemate koostöös läbiviidavate 
teadusuuringutega, mille eesmärk on 
saavutada läbimurre kriitilistes materjalides, 
protsessides ja esilekerkivates 
tehnoloogiates.

Or. en

(käesolevas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus tehakse ettepanek esitada komisjoni 
algteksti esimene täppjaotis pärast kuuendat täppjaotist „Kahjulike gaaside vabad 

söepõletustehnoloogiad")

Justification

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 
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In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 357
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” esimene a täppjaotis (uus)

Taastuvad energiaallikad

Or. en

Selgitus

Esikohale tuleb seada tehnoloogiaid, mille tulemuseks on kiire ümberkujunemine säästvaks ja 
ohutuks energeetikasektoriks Euroopas. Lisaks sellele peab kaaluma varasemat rahastamist 
ja ärisektori arendustegevuste rahastamise suutlikkust. Eelolevatel aastatel tuleb kindlasti 
jõudsalt arendada taastuvaid energiaallikaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Norbert Glante

Muudatusettepanek 358
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” teine täppjaotis 

Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia 
tootmiseks ettenähtud integreeritud 
tehnoloogiate arendamine ja tutvustamine 
vastavalt erinevatele piirkondlikele 
tingimustele, et luua vahendid taastuva 
elektrienergia tootmise osakaalu oluliseks 
suurendamiseks ELis. Teadusuuringud 
peaksid suurendama üldist muundamise 
kasutegurit, vähendama märkimisväärselt 
elektrienergia maksumust, suurendama 
protsessi usaldusväärsust ning vähendama 

Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia 
tootmiseks ettenähtud integreeritud 
tehnoloogiate arendamine ja tutvustamine 
vastavalt erinevatele piirkondlikele 
tingimustele, et luua vahendid taastuva 
elektrienergia tootmise osakaalu oluliseks 
suurendamiseks ELis. Teadusuuringud 
peaksid suurendama üldist muundamise 
kasutegurit, vähendama märkimisväärselt 
elektrienergia maksumust, suurendama 
protsessi usaldusväärsust ning vähendama 
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keskkonnamõju. Rõhk asetatakse 
fotogalvaanikale, tuulele ja biomassile 
(sealhulgas jäätmete bioloogiliselt 
lagunevale fraktsioonile). Lisaks sellele on 
teadusuuringute eesmärk realiseerida muude 
taastuvate energiaallikate kogu potentsiaali: 
geotermaal-, soojus-, päikese- ning ookeani-
ja väikehüdroenergia.

keskkonnamõju. Rõhk asetatakse 
fotogalvaanikale, tuulele ja biomassile 
(sealhulgas jäätmete bioloogiliselt 
lagunevale fraktsioonile). Lisaks sellele on 
teadusuuringute eesmärk realiseerida muude 
taastuvate energiaallikate kogu potentsiaali: 
geotermaal-, soojus-, päikese- ning ookeani-
ja hüdroenergia.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergiaallikate hulka, mille osa elektrienergia tootmises tulevastel aastatel oluliselt 
kasvab, kuulub lisaks väikehüdroenergiale ka suurhüdroenergia. Vajalik teadustegevus 
hüdroenergia valdkonnas keskendub eelkõige rajatiste tõhususe suurendamisele, olemasoleva 
potentsiaali paremale ärakasutamisele ning jätkusuutlikkusele. See kehtib nii väike- kui ka 
suurhüdroenergia kohta. Seega ei aita eesmärgi saavutamisele kaasa see, et teadusuuringute 
edendamine piirdub väikehüdroenergiaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 359
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” kolmas täppjaotis

Biomassist (sealhulgas jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist) 
saadava tahke-, vedel- ja gaaskütuste, 
eelkõige transpordi biokütuste, säästvate 
tootmis- ja varustusahelate jaoks ettenähtud 
täiustatud muundamistehnoloogiate 
arendamine ja tutvustamine. Rõhk tuleks 
asetada uutele biokütuse tüüpidele ning 
olemasolevate biokütuste uutele tootmis- ja 
levitamiskanalitele, sealhulgas energia ja 
muude lisandväärtusega toodete 
integreeritud tootmisele
biorafineerimisseadmete abil. Et saada 
süsivesinikust täielikku kasu, keskendutakse 
teadusuuringutes energia tõhususe 
suurendamisele, tehnoloogia integreerimise 
edendamisele ja lähteaine kasutamisele. 
Teadusuuringutesse kaasatakse küsimused 
nagu lähteaine logistika, prenormatiivsed 
teadusuuringud ning standardimine ohutuks 
ja usaldusväärseks kasutamiseks transpordis 
ja statsionaarsetes rakendustes. Taastuva 
vesiniku tootmise potentsiaali kasutamiseks 
toetatakse biomassi, taastuva elektrienergia 
ja päikeseenergiaga juhitavaid protsesse.

Biomassist (sealhulgas jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist) 
saadava tahke-, vedel- ja gaaskütuste, 
eelkõige transpordi biokütuste, säästvate 
tootmis- ja varustusahelate jaoks ettenähtud 
täiustatud muundamistehnoloogiate 
arendamine ja tutvustamine. Uurida tuleks
uusi biokütuse tüüpe, mis vastaksid 
kütusekulu täielikule analüüse, võttes 
eelkõige arvesse energia-, kliima-, 
sotsiaalset, keskkonnaalast ja 
maakasutustasakaalu ning olemasolevate
biokütuste uusi tootmis- ja 
levitamiskanaleid, sealhulgas energia ja 
muude lisandväärtusega toodete 
integreeritud tootmist 
biorafineerimisseadmete abil. Et saada 
süsivesinikust täielikku kasu, keskendutakse 
teadusuuringutes energia tõhususe 
suurendamisele, tehnoloogia integreerimise 
edendamisele ja lähteaine kasutamisele. 
Teadusuuringutesse kaasatakse küsimused 
nagu lähteaine logistika, prenormatiivsed 
teadusuuringud ning standardimine ohutuks 
ja usaldusväärseks kasutamiseks transpordis 
ja statsionaarsetes rakendustes. Taastuva 
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vesiniku tootmise potentsiaali kasutamiseks 
toetatakse biomassi, taastuva elektrienergia 
ja päikeseenergiaga juhitavaid protsesse.

Or. en

Selgitus

Seitsmes raamprogramm peab keskendama vedelaid biokütuseid käsitleva uurimis- ja 
arendustegevuse sellistele tegevustele, mis saavad täita täielikult satisfy a full well-to-wheel 
analysis, eelkõige kasvuhoonegaaside ja teiste sotsiaalsete ja keskkonnakriteeriumide osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 360
lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” viies täppjaotis

Saastevaba energia tootmiseks vajalik 
süsinikdioksiidi sidumise ja kõrvaldamise 
tehnoloogia

Süsinikdioksiidi sidumise ja kõrvaldamise 
tehnoloogia

Fossiilkütused moodustavad paratamatult 
märkimisväärse osa energiakasutusest veel 
mitmel aastakümnel. Et muuta see võimalus 
keskkonnale vastuvõetavaks, eriti seoses 
kliimamuutustega, on vaja drastiliselt 
vähendada fossiilkütuste kasutamise 
kahjulikke keskkonnamõjusid, püüdes 
saavutada väga tõhusat, peaaegu 
saastevaba energia tootmist. Tõhusate ja 
usaldusväärsete süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogiate arendamine ja 
tutvustamine on oluline ning nende 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
sidumise ja kõrvaldamise maksumust 
vähem kui 20 eurole tonni kohta, nii et 
sidumisaste ületab 90%, ning tõestada 
süsinikdioksiidi kõrvaldamise pikaajaline 
stabiilsus, ohutus ja usaldusväärsus.

Fossiilkütused moodustavad paratamatult 
märkimisväärse osa energiakasutusest veel 
mitmel aastakümnel. Tõhusate ja 
usaldusväärsete süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogiate arendamist ja 
tutvustamist tuleb esmalt õigesti mõista. 
Süsiniku sidumise ja kõrvaldamise 
tehnoloogiate uurimine liigub seega 
tehnoloogia – sealhulgas kogu selle 
kasutusaja jooksul püsiva kõrvaldamisega 
seotud tagatiste – sotsiaalsete, 
majanduslike, õiguslike ja 
keskkonnakriteeriumide arendamise 
suunas. Süsiniku sidumise ja kõrvaldamise 
projektide üle teostatakse sõltumatut 
teaduslikku läbivaatust ja järelevalvet igas 
kohas eraldi ning nende tulemused 
avalikustatakse täielikult.

Or. en

(käesolevas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus tehakse ettepanek esitada komisjoni 
algteksti viies täppjaotis pärast seitsmendat täppjaotist "Intelligentsed energiavõrgud")

Selgitus

Ülioluline on esmalt üksikasjalikult aru saada protsessidest, mis võimaldavad kõrvaldada 
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süsinikdioksiidi ohutult, enne kui kulutatakse raha süsinikdioksiidi sidumise tehnoloogia 
kavandamisele. Söe ja terase teadusfond rahastab samuti süsinikdioksiidi kõrvaldamise 
uuringuid. Näiteks 2003. aastal rahastas fond projekti „Süsinikdioksiidi sidumise ja 
geoloogilise XXX võimaluste hindamine”.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 361
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” kuues täppjaotis

Sütt kütusena kasutavad elektrijaamad 
jäävad kogu maailmas peamisteks 
elektrienergia tootjateks, kuid neil on 
märkimisväärne potentsiaal tõhususe 
suurendamiseks ja heite, eelkõige 
süsinidioksiidi vähendamiseks. 
Konkurentsivõime säilitamiseks ja 
süsinikdioksiidi heite ohjeldamisele kaasa
aitamiseks toetatakse kahjulike gaaside 
vabade söepõletustehnoloogiate arendamist 
ja tutvustamist, et suurendada 
märkimisväärselt jaamade tõhusust ja 
usaldusväärsust, viia miinimumini 
saasteainete heide ning vähendada 
üldkulusid eri tegutsemistingimustes.
Pidades silmas tulevast kahjulike gaaside 
vaba energiatootmist, peaksid need meetmed 
valmistama ette süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogiate edusamme, neid 
täiendama ning olema nendega seotud.

Sütt kütusena kasutavad elektrijaamad 
jäävad kogu maailmas peamisteks 
elektrienergia tootjateks, kuid neil on 
märkimisväärne potentsiaal tõhususe 
suurendamiseks ja heite, eelkõige 
süsinikdioksiidi vähendamiseks. 
Konkurentsivõime säilitamiseks ja 
süsinikdioksiidi ressursside kaitsmisele ja
heite ohjeldamisele kaasa aitamiseks 
toetatakse kahjulike gaaside vabade 
söepõletustehnoloogiate arendamist ja 
tutvustamist, et suurendada märkimisväärselt 
jaamade tõhusust ja usaldusväärsust, viia 
miinimumini saasteainete heide, sealhulgas 
peened tahked osakesed, mikroelemendid, 
elavhõbe ja orgaanilised ühendid, ning 
vähendada üldkulu eri 
tegutsemistingimustes. Pidades silmas 
tulevast kahjulike gaaside vaba 
energiatootmist, peaksid need meetmed 
valmistama ette süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogiate edusamme, neid 
täiendama ning olema nendega seotud.

Or. en

Selgitus

Oluline on tegeleda kõikide parendustega, mida on võimalik olemasolevates ja/või tulevastes 
elektrijaamades teha. Muudatusettepanekute reguleerimisala hõlmab ELi uurimistegevuse 
võimaluste parandamist mitte ainult tulemuslikkuse suurendamise ja süsinikdioksiidi 
vähendamise osas, vaid hõlmab ka püüdlemist heitkoguste (nt peened tahked osakesed, 
mikroelemendid, elavhõbe ja orgaanilised ühendid) täieliku kaotamise eesmärgi poole.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 362
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” seitsmes täppjaotis

Et hõlbustada üleminekut säästvamale 
energiasüsteemile, on vaja ulatuslikke 
uurimis- ja arendustegevuse jõupingutusi 
Euroopa elektri- ja gaasisüsteemide ja -
võrkude tõhususe, paindlikkuse, ohutuse ja 
usaldusväärsuse suurendamiseks. Eesmärk 
muuta käesoleva hetke elektrivõrgud 
paindlikuks ja interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks ning 
kõrvaldada takistused ulatusliku taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtu ja tõhusa 
integreerimise ning detsentraliseeritud 
tootmise eest (näiteks kütuseelemendid, 
mikroturbiinid ja kolbmootorid) muudab 
elektrivõrkudele vajalikuks ka põhiliste 
võimaldavate tehnoloogiate (näiteks 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
lahenduste, RES-säilitustehnoloogiate, 
jõuelektroonika ja HTS-seadmete) 
arendamise ja tutvustamise. Gaasivõrkude 
eesmärk on tutvustada intelligentsemaid ja 
tõhusamaid protsesse ja süsteeme gaasi 
transportimiseks ja levitamiseks, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate tõhus 
integreerimine.

Et hõlbustada üleminekut säästvamale
energiasüsteemile, on vaja ulatuslikke 
uurimis- ja arendustegevuse jõupingutusi 
Euroopa elektri- ja gaasisüsteemide ja -
võrkude tõhususe, paindlikkuse, ohutuse ja 
usaldusväärsuse suurendamiseks. Eesmärk 
muuta käesoleva hetke elektrivõrgud 
paindlikuks ja interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks ning 
kõrvaldada takistused ulatusliku taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtu ja tõhusa 
integreerimise ning detsentraliseeritud 
tootmise eest (näiteks kütuseelemendid, 
mikroturbiinid ja kolbmootorid) ja 
parandada varustamise kvaliteeti (pinge 
kvaliteedi ja tarnitud energia osas) muudab 
elektrivõrkudele vajalikuks ka põhiliste 
võimaldavate tehnoloogiate (näiteks 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
lahenduste, RES-säilitustehnoloogiate, 
elektroonilise mõõtmise ja automatiseeritud 
mõõturite juhtimissüsteemide,
jõuelektroonika ja HTS-seadmete),
aktiivsete võrkude juhtimise info- ja 
sidetehnoloogia kontrolli süsteemide, 
tõhusa tööjõujuhtimise jne) arendamise ja 
tutvustamise. Gaasivõrkude eesmärk on 
tutvustada intelligentsemaid ja tõhusamaid 
protsesse ja süsteeme gaasi transportimiseks 
ja levitamiseks, sealhulgas taastuvate 
energiaallikate tõhus integreerimine.

Uurimistegevus, mis tegeleb elektri- ja 
gaasivõrkude integreerimisega (nt 
integreeritud kontrollikeskused, 
multimõõtmine, jagatud tööjõud) järgib 
mõlemate sektorite tulemuslikkuse 
eesmärki.

Or. en

Justification

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 



AM\619004ET.doc 27/91 PE 374.414v01-00
Freelance-tõlge

ET

networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 363
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” seitsmes täppjaotis

Et hõlbustada üleminekut säästvamale 
energiasüsteemile, on vaja ulatuslikke 
uurimis- ja arendustegevuse jõupingutusi
Euroopa elektri- ja gaasisüsteemide ja -
võrkude tõhususe, paindlikkuse, ohutuse ja 
usaldusväärsuse suurendamiseks. Eesmärk
muuta käesoleva hetke elektrivõrgud
paindlikuks ja interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks ning 
kõrvaldada takistused ulatusliku taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtu ja tõhusa 
integreerimise ning detsentraliseeritud 
tootmise eest (näiteks kütuseelemendid, 
mikroturbiinid ja kolbmootorid) muudab 
elektrivõrkudele vajalikuks ka põhiliste 
võimaldavate tehnoloogiate (näiteks 
uuenduslike info- ja sidetehnoloogia 
lahenduste, RES-säilitustehnoloogiate, 
jõuelektroonika ja HTS-seadmete) 
arendamise ja tutvustamise. Gaasivõrkude 
eesmärk on tutvustada intelligentsemaid ja 
tõhusamaid protsesse ja süsteeme gaasi 
transportimiseks ja levitamiseks, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate tõhus 
integreerimine.

Et suurendada Euroopa elektri- ja 
gaasisüsteemide ning -võrkude tõhusust, 
ohutust ja usaldusväärsust, nt käesoleva 
hetke elektrivõrkude muutmisega
paindlikuks ja interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks ning 
kaugjuhitava intelligentse mõõtesüsteemi 
(automatiseeritud mõõtejuhtimine) 
väljaarendamisega. Intelligentsete 
interaktiivsete võrguväravate toetamine 
klientide jaoks on oluline tõhusa 
kliendisuhtejuhtimise edendamiseks. 
Kõrvaldada tuleb laiaulatusliku 
kasutuselevõtu ja jaotatud ning taastuvate 
energiaallikate tõhusa integreerimise 
takistused.

Or. en

Selgitus

Kaugjuhitavate intelligentsete mõõtesüsteemide laialt levinud kasutamine on hädavajalik ELi 
eesmärgi saavutamiseks, mis seisneb Euroopa elektrivõrgu tõhususe, ohutuse ja 
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usaldusväärsuse suurendamises. Automatiseeritud mõõtejuhtimine on hädavajalik, et pakkuda
klientidele erinevaid tariife ja selle tulemusel võimaldab langetada tippnõudlust ning 
parandab süsteemi turvalisust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Muudatusettepanek 364
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” üheksas täppjaotis 

Vahendite, meetodite ja mudelite 
arendamine, et hinnata olulisemaid 
energiatehnoloogiatega seotud majandus- ja 
sotsiaalküsimusi. Tegevus hõlmab 
andmebaaside ja stsenaariumide loomist 
laienenud ELi jaoks ning energia- ja 
energiaga seotud poliitika mõju hindamine 
varustuskindlusele, keskkonnale, 
ühiskonnale ja energiatööstuse 
konkurentsivõimele. Eriti oluline on 
tehnoloogilise progressi mõju ELi 
poliitikale.

Vahendite, meetodite ja mudelite 
arendamine, et hinnata olulisemaid 
energiatehnoloogiatega seotud majandus-, 
keskkonna-, tervishoiu- ja sotsiaalküsimusi. 
Tegevus hõlmab andmebaaside ja 
stsenaariumide loomist laienenud ELi jaoks, 
eelkõige kokkulepitud ELi eesmärgi suunas 
saavutada keskmise õhutemperatuuri 
maksimaalne suurenemine maailmas +2°C 
võrra võrreldes eelindustriaalse aja 
tasemega ning kõige energiatõhusamaks 
majanduseks saamise suunas aastaks 2020, 
ning energia- ja energiaga seotud poliitika 
mõju hindamine varustuskindlusele, 
keskkonnale, ühiskonnale ja energiatööstuse 
konkurentsivõimele. Eriti oluline on 
tehnoloogilise progressi mõju ELi 
poliitikale.

Or. en

(käesolevas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus tehakse ettepanek esitada komisjoni 
algteksti üheksas täppjaotis pärast viiendat täppjaotist „Saastevaba energia tootmiseks 

vajalik süsinikdioksiidi sidumise ja kõrvaldamise tehnoloogia")

Selgitus

Raha kahjulike gaaside vaba söepõletuse jaoks tuleb söe ja terase teadusfondist, millel on 
eraldi eelarverida, mida seitsmes raamprogramm ei reguleeri.

Kuuenda raamprogrammi alustamise ajal kaotas kehtivuse Euroopa Söe- ja Tehaseühenduse 
asutamisleping, jättes maha 1,6 miljardi euro väärtuses varasid. Komisjon haldab nimetatud 
varu intresse, et tagada söe ja terase teadusfondi kaudu iga-aastane söega seotud 
uurimistegevuse rahastamine, mis on võrdne umbes 16 miljoni euroga. Vahenditest piisab mis 
tahes ELi kaasrahastamise katmiseks, kui seda vajalikuks peetakse.

Lisaks sellele on algsele ettepanekule „Energiapoliitiliste otsuste tegemiseks vajalikud 
teadmised” lisatud mõned selgitused.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del 
Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 365
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” üheksas a täppjaotis (uus)

Süsinikdioksiidi vähendamine töötlevas 
tööstuses
Soodustada uurimistegevust heitkogustega 
kauplemise süsteemi kuuluvates sektorites. 
Samas, kui heitkogustega kauplemise 
süsteem annab edukalt Euroopale 
juhtpositsiooni maailmas süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise suunas tehtavates 
jõupingutustes, kahjustab see ka mõnes 
mõttes Euroopa konkurentsivõimet 
tööstuses.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 819.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote

Muudatusettepanek 366

I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise „Tegevus” üheksas b täppjaotis (uus)

Uued ametid taastuvenergia sektoris
Meetmed uute ametite loomiseks, mis on 
seotud energiaseadmete oskusliku 
paigaldamise ja hooldusega taastuvenergia 
sektoris, on hädavajalikud. See sisaldab 
koolituskursuste ja täiendavate meetmete 
kasutuselevõttu kutse- ja ülikoolihariduse 
tasandil.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 820.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 367
I lisa osa „Teemad” jaotise „Energeetika” alljaotise ”Tegevus” üheksas c täppjaotis (uus)

Materjalide ja vedelike spetsiifilistel 
omadustel põhinevad energiasüsteemid ja -
seadmed.
Materjalide ja vedelike spetsiifilistel 
omadustel põhinevate energiasüsteemide ja 
-seadmete arendamine, näiteks 
magnetsoojuse materjalid, õhusoojuse 
materjalid, polüvinüülmaterjalid, 
ülijuhtivad materjalid, nanovedelikud ja 
nanomaterjalid, „mäluga” materjalid ja 
PCMid ning vedelikud.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 821..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 368
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” kuues alljaotis

6. Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 6. Keskkond (sealhulgas kliimamuutused ja 
looduslikud riskitegurid)

Or. en

Selgitus

Oluline on, et eriprogrammi „Koostöö” teema „Keskkond” all pandaks erilist rõhku 
looduslikele riskiteguritele, arvestades loodusõnnetuste kui nähtuse kasvu ja vastavat 
vajadust leida lahendusi ning tõhusaid reageerimisviise.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 369
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotis „Eesmärk”

Soodustada loodus- ja elukeskkonna ning 
selle ressursside säästvat majandamist, 
edendades teadmisi biosfääri, ökosüsteemide 
ja inimtegevuse vastastikuse mõju kohta 
ning arendades uusi tehnoloogiaid, 
vahendeid ja teenuseid, et lahendada 
ülemaailmseid keskkonnaprobleeme 
integreeritud alustel. Keskendutakse kliima, 
ökosüsteemide ning maismaa ja ookeani 
süsteemide muutuste prognoosimisele ning 
vahenditele ja tehnoloogiatele, mis 
võimaldavad kontrollida, vältida või 
leevendada survet ja ohtu keskkonnale, 
kaasa arvatud ohtu tervisele, ning loodus- ja 
kultuurkeskkonna jätkusuutlikkusele.

Soodustada loodus- ja elukeskkonna ning 
selle ressursside säästvat majandamist, 
edendades teadmisi biosfääri, ökosüsteemide 
ja inimtegevuse vastastikuse mõju kohta, 
teadmisi bioloogilisest mitmekesisusest ja 
selle säästvast kasutamisest ning arendades 
uusi tehnoloogiaid, vahendeid ja teenuseid, 
et lahendada ülemaailmseid 
keskkonnaprobleeme integreeritud alustel. 
Keskendutakse kliima, ökosüsteemide ning 
maismaa ja ookeani süsteemide muutuste 
prognoosimisele ning vahenditele ja 
tehnoloogiatele, mis võimaldavad 
kontrollida, vältida või leevendada survet ja 
ohtu keskkonnale, kaasa arvatud ohtu 
tervisele, ning loodus- ja kultuurkeskkonna 
jätkusuutlikkusele.

Or. en

Selgitus

(Nii maa kui ka merelise) bioloogilise mitmekesisuse ja selle kaitse tähtsus on muutuvas 
keskkonnas üha ilmsem (oluline tehiskeskkonna, kliimamuutuste, uue maakasutuse, 
linnaarenduse jne kasv). Teadmiste edendamine nimetatud valdkonnas võimaldab parandada 
meie arusaamist erinevatest ökosüsteemidest ja nende koostoimest ning seeläbi omada 
ülemaailmsete kliimamuutustega seotud muutustest selgemat ettekujutust, eesmärgiga 
saavutada säästev areng, mis on kodanike teenistuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 370
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise 

„Lähenemisviis” kolmas a lõik (uus)

Keskkonnaalane õpe, et laiendada teadmisi 
säästvast arengust kõikjal Euroopa Liidus.

Or. en
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Selgitus

Keskkonnaalane ja säästva arengu vajadust käsitlev õpe on Euroopa inimeste ning samuti 
ökosüsteemide kaitse jaoks elulise tähtsusega. See võimaldab samuti kodanikel saada 
teadlikuks keskkonnariskidest ning suuta neid riske paremini, eelkõige asjakohaste poliitiliste 
meetmete abil ohjata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 371
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise esimene taane

Selleks et jälgida ja analüüsida kliima ja 
Maa süsteemide arengut ning prognoosida 
nende edasist evolutsiooni, on vaja uurida 
nende süsteemide funktsioneerimist 
integreeritult. See võimaldab välja töötada 
tõhusaid meetmeid kliimamuutuste ja nende 
mõjudega kohanemiseks ning nende 
leevendamiseks. Arendatakse välja 
kliimamuutuste täiustatud mudelid 
globaalses kuni subregionaalses ulatuses ja 
neid mudeleid rakendatakse muutuste, 
võimalike mõjude ning kriitiliste 
piirmäärade hindamiseks. Uuritakse 
atmosfääri koostise ja veeringluse muutusi 
ning arendatakse välja riskipõhised 
lähenemisviisid, võttes arvesse põudade, 
tormide ja üleujutuste iseloomu muutumist. 
Uuritakse survet, mida õhu, vee ja pinnase 
saastamine avaldab keskkonna kvaliteedile 
ja kliimale, samuti atmosfääri, stratosfääri 
osoonikihi, maapinna, jää ja ookeanide 
vastastikust mõju. Võetakse arvesse 
tagasisidemehhanisme ja järske muutusi (nt 
ookeaniringlus) ning mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemidele.

Selleks et jälgida ja analüüsida kliima ja 
Maa süsteemide arengut ning prognoosida 
nende edasist evolutsiooni, on vaja uurida 
nende süsteemide funktsioneerimist 
integreeritult. See võimaldab välja töötada 
tõhusaid meetmeid kliimamuutuste ja nende 
mõjudega kohanemiseks ning nende 
leevendamiseks. Arendatakse välja 
kliimamuutuste täiustatud mudelid 
globaalses kuni subregionaalses ulatuses ja 
neid mudeleid rakendatakse muutuste, 
võimalike mõjude ning kriitiliste 
piirmäärade hindamiseks. Uuritakse 
atmosfääri koostise ja veeringluse muutusi 
ning arendatakse välja riskipõhised 
lähenemisviisid, võttes arvesse põudade, 
tormide ja üleujutuste iseloomu muutumist.
Uuritakse survet, mida õhu, vee ja pinnase 
saastamine avaldab keskkonna kvaliteedile 
ja kliimale, samuti atmosfääri, stratosfääri 
osoonikihi, maapinna, jää ja ookeanide 
vastastikust mõju. Võetakse arvesse 
tagasisidemehhanisme ja järske muutusi (nt 
ookeaniringlus) ning mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemidele, 
sealhulgas mõju eriti vastuvõtlikele 
piirkondadele nagu ranniku- ja 
mägipiirkonnad.

Or. de

Selgitus

Vahemerepiirkondade kõrval kuuluvad ka ranniku- ja mägipiirkonnad nende alade hulka, 
mida kliimamuutused, eelkõige katastroofid, kõige rohkem mõjutavad ning mis on samas ka 
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kõige altimad neile reageerima. Lisaks hõlmavad mägipiirkonnad suurt osa EList ning on 
praeguseks juba ühe tugeva kliimamuutuse läbi teinud, nagu ka ümbritsevad tasandikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 372
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise teine taane

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Teadusuuringute eesmärk on ka 
inimese biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele, mürgiste ainete ja selliste ainete 
segude sündroomide ja nendega krooniliste 
kokkupuutumiste ja koostoime 
analüüsimistele, geneetilise polümorfismi 
ja immunoloogiakatsete, sealhulgas 
lümfotsüütide ülekande ja aktiviseerimise 
katsed, analüüsimisele. Teadusuuringute 
eesmärk on ka inimese biomonitooringu 
alase uurimistöö integreerimine teaduslike 
aspektide, meetodite ja vahendite 
seisukohalt, et arendada kooskõlastatud ja 
ühtset lähenemisviisi. Need hõlmavad 
Euroopa kohortuuringuid, mille puhul 
pööratakse tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
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teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

Or. en

Selgitus

Keskkonnameditsiin erineb töömeditsiinist selles osas, et kokkupuuted mürgiste ainete 
annustega võivad olla madalal tasemel kuid pidevad; nimetatud valdkond nõuab seega 
omaenda analüütilisi vahendeid. Analüüs koosneb kolmest osast, võimaldades arvesse võtta 
inimeste erinevaid geneetilisi profiile, mis teevad mõned neist mürgiste ainete suhtes teistest 
tundlikumaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 373
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise teine taane

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Teadusuuringute eesmärk on ka 
inimese biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt kahjulikud 
gaaasid, elusat ja mitteelusat laadi peened 
ja ülipeened osakesed, sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele.Teadusuuringute eesmärk on ka 
allikate ja nende sünergia mõjude 
tuvastamise uudsete ja täiendatud 
meetodite arendamine, inimese 
biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
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hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

Or. en

Selgitus

Kahjulike gaaside ja osakeste ning eelkõige nende sünergia poolt tervisele ja kaasaja 
tsivilisatsiooni peamiste haiguste tekkele avaldatava mõju mõju on uuritud vähe peamiselt 
ebapiisavate diagnoosimeetodite tõttu.

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 857

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, 
Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 374

I lisa osa 'Teemad' jaotise ‘Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)’ alljaotise "Tegevus" 
esimese täppjaotise teine taane

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
ülemaailmsete muutuste (kliimamuutused, 
maakasutus, üleilmastumine) mõjule, 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, liigitekkele 
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elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Teadusuuringute eesmärk on ka 
inimese biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

ja toksikoloogiale, saasteallikate 
identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Teadusuuringute eesmärk on ka 
inimese biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

Or. en

Selgitus

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.
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Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepanekuid 855, 856 ja 860.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 375
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise teine taane

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra ja 
kokkupuutumine mürgiste ainetega) ning 
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Teadusuuringute eesmärk on ka 
inimese biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
seotud rahva tervise huvide ühendamiseks ja 
haiguste iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonnariskitegurite ja rahva tervise 
vastastikuste mõjude multidistsiplinaarsed 
uuringud. Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate identifitseerimisele ja uutele 
keskkonnastressoritele (nt linnakeskkond, 
sise- ja välisõhk, elektromagnetväljad, müra 
ja kokkupuutumine mürgiste ainete ja 
autode heitkogustega) ning võimalikule 
mõjule, mida nad avaldavad tervisele. 
Teadusuuringute eesmärk on ka inimese
biomonitooringu alase uurimistöö 
integreerimine teaduslike aspektide, 
meetodite ja vahendite seisukohalt, et 
arendada kooskõlastatud ja ühtset 
lähenemisviisi. Need hõlmavad Euroopa 
kohortuuringuid, mille puhul pööratakse 
tähelepanu ohustatud 
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada, ohtude ja tervisemõjude 
hindamist ning võrdlemist. Uuringute käigus 
arendatakse välja biomarkerid ja 
modelleerimisabinõud, arvestades 
kokkupuutumisi mitme teguriga, 
haavatavuse muutumist ja määramatust. 
Nende uuringute tulemusena saadakse 
meetodid ja otsuste tegemisele kaasaaitavad 
abinõud (näitajad, tasuvusanalüüsid, mitme 
kriteeriumi põhised analüüsid, tervisel 
avalduva mõju hinnangud, haiguste 
esinemise analüüsid, keskkonnasäästlikkuse 
analüüsid), mis on vajalikud riskide 
analüüsimiseks, kontrollimiseks ja 
teabevahetuseks ning poliitika 
väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.
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Or. en

Selgitus

Teadusuuringud on näidanud, et keskkonnategurite paljusus on viinud kogu linnakeskkonna 
stressi. Sellel on omakorda suur mõju inimese tervisele.

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 859.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 376
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise kolmas taane

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 
haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, maalihked ja üleujutused) ja 
geoloogilisi katastroofe (maavärinad, 
vulkaanipursked ja tsunamid). Need 
uuringud võimaldavad paremini aru saada 
alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid. 
Nad aitavad kaasa ka varase hoiatamise ja
informeerimise süsteemide 
väljaarendamisele. Kvantifitseeritakse 
peamiste looduslike ohtudega seotud 
ühiskondlikud mõjud.

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 
haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, maalihked ja üleujutused) ja 
geoloogilisi katastroofe (maavärinad, 
vulkaanipursked ja tsunamid). Need 
uuringud võimaldavad paremini aru saada 
alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid. 
Nad aitavad kaasa ka varase hoiatamise,
informeerimise ja kiire reageerimise 
süsteemide väljaarendamisele ning nende 
juhtimisele. Kvantifitseeritakse peamiste 
looduslike ohtudega seotud ühiskondlikud 
mõjud

Or. es

Selgitus

Tihti mängib informatsiooni ja kiire reageerimise juhtimine elulise tähtsusega rolli kiirete 
lahenduste leidmisel ja suuremate tagajärgede ärahoidmisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 377
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise kolmas taane

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 
haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, maalihked ja üleujutused) ja 
geoloogilisi katastroofe (maavärinad, 
vulkaanipursked ja tsunamid). Need 
uuringud võimaldavad paremini aru saada 
alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid.
Nad aitavad kaasa ka varase hoiatamise ja 
informeerimise süsteemide 
väljaarendamisele. Kvantifitseeritakse 
peamiste looduslike ohtudega seotud 
ühiskondlikud mõjud.

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 
haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, laviinid, maalihked ja 
üleujutused) ja geoloogilisi katastroofe 
(maavärinad, vulkaanipursked ja tsunamid).
Need uuringud võimaldavad paremini aru 
saada alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid.
Nad aitavad kaasa varase hoiatamise ja 
informeerimise süsteemide 
väljaarendamisele, samuti looduslike 
ohutegurite ja katastroofide riski 
analüüsile. Kvantifitseeritakse peamiste 
looduslike ohtudega seotud ühiskondlikud 
mõjud.

Or. de

Selgitus

Kliimamõjude näidisnimekirja lühendamine võib jätta mulje, et tegeletakse üksnes 
globaalsete nähtustega. Piirkondlikud mõjud, eriti niisugustes vastuvõtlikes piirkondades 
nagu mäestikud, on aga samuti olulised ning neid on ka võimalik paremini ette ennustada ja 
nendega kohaneda. Looduslikke ohutegureid ja katastroofe käsitlevast analüüsist võib saada 
olulisi teadmisi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 378
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise kolmas taane

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 

Loodusõnnetuste kontrollimine nõuab mitut 
ohtu arvestavat lähenemisviisi. Riskitegurite, 
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haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, maalihked ja üleujutused) ja 
geoloogilisi katastroofe (maavärinad, 
vulkaanipursked ja tsunamid). Need 
uuringud võimaldavad paremini aru saada 
alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid. 
Nad aitavad kaasa ka varase hoiatamise ja 
informeerimise süsteemide 
väljaarendamisele. Kvantifitseeritakse 
peamiste looduslike ohtudega seotud 
ühiskondlikud mõjud.

haavatavuse ja ohtude hindamiseks on vaja 
täielikumaid andmeid, paremaid meetodeid 
ja integreeritud võrgustikku. Lisaks on vaja 
välja arendada kaardistamise, ennetamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
metsapõlengud, maalihked ja üleujutused) ja 
geoloogilisi katastroofe (maavärinad, 
vulkaanipursked ja tsunamid). Need 
uuringud võimaldavad paremini aru saada 
alusprotsessidest ja tõhustada 
tõenäosusepõhiseid prognoosimeetodeid. 
Nad aitavad kaasa ka varase hoiatamise ja 
informeerimise süsteemide 
väljaarendamisele. Otsitakse sotsiaalse 
käitumise näidismudeleid looduslike 
riskitegurite suhtes.Kvantifitseeritakse 
peamiste looduslike ohtudega seotud 
ühiskondlikud mõjud.

Or. en

Selgitus

Looduslikud riskitegurid kipuvad tekitama sotsiaalse käitumise mudeleid, kuna kohalik 
elanikkond reageerib erinevates riskijuhtumites erinevalt, olenevalt keskkonna-, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste tegurite paljususest. Nimetatud mudelite modelleerimine oleks väga kasulik 
andmehoidla selleks, et luua erinevaid kriisistsenaariume ning juhendada asutusi ja 
koolitajaid nende risikiennetuse ja kodanikukaitse ülesannetes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 379
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

esimese täppjaotise kolmas a taane (uus)

. – Bioloogiline mitmekesisus
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästev 
majandamine, suundumuste hindamine ja 
prognoosimine keskpikas ja pikas 
perspektiivis; bioloogilise mitmekesisuse 
muutmise keskkonna-, majanduslike ja 
sotsiaalsete mõjude hindamine ning teiselt 
poolt ühiskonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse vaheline koostoime.
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Or. fr

Selgitus

Meie ökosüsteemi aastatuhandehindamine on tuvastanud selgelt bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise, mida põhjustab praegune vilets majandamine. Kõnealune bioloogilise 
mitmekesisuse kadumine on tasemel, mida ei ole inimkonna ajaloos kunagi saavutatud ning 
see nõuab märkimisväärseid jõupingutusi Euroopa teadusuuringutes. 

Rahvusvahelised kohustused, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ( UNFCCC ) ja Kyoto protokoll või ÜRO bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioon tekitavad vajadusi oluliste uurimistegevuste järele bioloogilise mitmekesisuse 
valdkonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 380
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

teise täppjaotise esimene taane

Uurimise eesmärk on ressursside säästvaks 
majandamiseks ja säästvate tarbimisviiside 
kujundamiseks vajalike alusteadmiste 
täiendamine ning täiustatud mudelite ja 
abinõude arendamine. See võimaldab 
prognoosida ökosüsteemide käitumist ja 
taastumist ning leevendada ökosüsteemide 
oluliste struktuuri- ja funktsionaalsete 
elementide lagunemine ning kadumist 
(seoses bioloogilise mitmekesisusega ning 
vee-, mulla- ja mereressurssidega). 
Ökosüsteemide modelleerimise alastes 
uuringutes arvestatakse looduskaitse 
kogemusi. Edendatakse uuenduslikke 
lähenemisviise ökosüsteemide teenustega 
seotud majandustegevuse arendamisel. 
Arendatakse välja meetodid kõrbestumise, 
maa kahjustamise ja erosiooni ning 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
vältimiseks. Teadusuuringute eesmärk on ka 
metsade ja linnakeskkonna säästev
majandamine, kaasa arvatud planeerimine
ja jäätmekäitlus. Teadusuuringud aitavad 
kaasa loodusressursside ja nende 
kasutamisega seotud hinnangutele, 
prognoosidele ja teenustele ning neid 
soodustab avatud hajusate 
koostalitlusvõimeliste andmehaldus- ja 
infosüsteemide väljaarendamine, mida 

Uurimise eesmärk on ressursside säästvaks 
majandamiseks ja säästvate tarbimisviiside 
kujundamiseks vajalike alusteadmiste 
täiendamine ning täiustatud mudelite ja 
abinõude arendamine. See võimaldab 
prognoosida ökosüsteemide käitumist ja 
taastumist ning leevendada ökosüsteemide 
oluliste struktuuri- ja funktsionaalsete 
elementide lagunemine ning kadumist 
(seoses bioloogilise mitmekesisusega ning 
vee-, mulla- ja mereressurssidega). 
Ökosüsteemide modelleerimise alastes 
uuringutes arvestatakse looduskaitse 
kogemusi. Edendatakse uuenduslikke 
lähenemisviise ökosüsteemide teenustega 
seotud majandustegevuse arendamisel. 
Arendatakse välja meetodid kõrbestumise, 
maa kahjustamise ja erosiooni ning 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
vältimiseks. Teadusuuringute eesmärk on ka 
maapiirkondade, sealhulgas metsade ja 
linnakeskkonna säästva majandamise ja 
kaitsmise üldine strateegia, mis võtab 
arvesse kultuuripärandit, planeerimist ja
jäätmekäitlust. Teadusuuringud aitavad 
kaasa loodusressursside ja nende 
kasutamisega seotud hinnangutele, 
prognoosidele ja teenustele ning neid 
soodustab avatud hajusate 
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toetavad ka kõnesolevad teadusuuringud. koostalitlusvõimeliste andmehaldus- ja 
infosüsteemide väljaarendamine, mida 
toetavad ka kõnesolevad teadusuuringud.

Or. es

Selgitus

Ressursside säästev kaitse nõuab kaitse- ja majandamissüstemide süstemaatilist uurimist, 
kuna see tuleneb raskustest, millega puututakse kokku Natura 2000 võrgustiku kohaldamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 381
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

teise täppjaotise esimene taane

Uurimise eesmärk on ressursside säästvaks 
majandamiseks ja säästvate tarbimisviiside 
kujundamiseks vajalike alusteadmiste 
täiendamine ning täiustatud mudelite ja 
abinõude arendamine. See võimaldab 
prognoosida ökosüsteemide käitumist ja 
taastumist ning leevendada ökosüsteemide 
oluliste struktuuri- ja funktsionaalsete 
elementide lagunemine ning kadumist 
(seoses bioloogilise mitmekesisusega ning 
vee-, mulla- ja mereressurssidega). 
Ökosüsteemide modelleerimise alastes 
uuringutes arvestatakse looduskaitse 
kogemusi. Edendatakse uuenduslikke 
lähenemisviise ökosüsteemide teenustega 
seotud majandustegevuse arendamisel. 
Arendatakse välja meetodid kõrbestumise, 
maa kahjustamise ja erosiooni ning 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
vältimiseks. Teadusuuringute eesmärk on ka 
metsade ja linnakeskkonna säästev 
majandamine, kaasa arvatud planeerimine ja 
jäätmekäitlus. Teadusuuringud aitavad kaasa 
loodusressursside ja nende kasutamisega 
seotud hinnangutele, prognoosidele ja 
teenustele ning neid soodustab avatud 
hajusate koostalitlusvõimeliste 
andmehaldus- ja infosüsteemide 
väljaarendamine, mida toetavad ka 
kõnesolevad teadusuuringud.

Uurimise eesmärk on ressursside säästvaks 
majandamiseks ja säästvate tarbimisviiside 
kujundamiseks vajalike alusteadmiste 
täiendamine ning täiustatud mudelite ja 
abinõude arendamine. See võimaldab 
prognoosida ökosüsteemide käitumist ja 
taastumist ning leevendada ökosüsteemide 
oluliste struktuuri- ja funktsionaalsete 
elementide lagunemine ning kadumist 
(seoses bioloogilise mitmekesisusega ning 
vee-, mulla- ja mereressurssidega). 
Ökosüsteemide modelleerimise alastes 
uuringutes arvestatakse looduskaitse 
kogemusi, kaitset erosiooni eest, eelkõige 
mägipiirkondades. Edendatakse 
uuenduslikke lähenemisviise ökosüsteemide 
teenustega seotud majandustegevuse 
arendamisel. Arendatakse välja meetodid 
kõrbestumise, maa kahjustamise ja erosiooni 
ning bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
vältimiseks. Teadusuuringute eesmärk on ka 
metsaalade ökosüsteemide ja teiste selliste 
looduslähedaste süsteemide säästev 
majandamine muutuvates 
keskkonnatingimustes, milleks sealhulgas 
on sagedasemad ja intensiivsemad 
katastroofid, ja linnakeskkonna säästev 
majandamine, kaasa arvatud planeerimine ja 
jäätmekäitlus. Teadusuuringud aitavad kaasa 
loodusressursside ja nende kasutamisega 
seotud hinnangutele, prognoosidele ja 
teenustele ning neid soodustab avatud 
hajusate koostalitlusvõimeliste 



AM\619004ET.doc 43/91 PE 374.414v01-00
Freelance-tõlge

ET

andmehaldus- ja infosüsteemide 
väljaarendamine, mida toetavad ka 
kõnesolevad teadusuuringud.

Or. en

Selgitus

Kaitse erosiooni eest määratleb täpselt ressursside säästva majandamise ülesande ja viitega 
„mägipiirkodadele” juhib tähelepanu erilistele ohtudele, mida põhjustavad maanihked ja 
teised suured maapinna nihked.
Termin „metsade majandamine” on iseenesest ebapiisav. Soodustada tuleb majandamise 
kontseptsioone, mis suudavad tagada metsade põhifuktsioone (kaitse, kasutamine ja 
taasloomine) isegi muutunud oludes.

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 871.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 382
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

kolmanda täppjaotise esimene taane

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid. 
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumist; tehnoloogiad, mis 
soodustavad säästvat tootmist ja tarbimist; 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusamalt 
majandada ressursse ja töödelda seoses vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside ning jäätmetega tekkinud 
reostust; tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, linnapiirkonnad, 
maastikud) keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid. 

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid.
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumist; tehnoloogiad, mis 
soodustavad säästvat tootmist ja tarbimist; 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusamalt 
majandada ressursse ja töödelda seoses vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside ning jäätmete, eelkõige jäätmete 
taaskasutusega tekkinud reostust; 
tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, linnapiirkonnad, 
maastikud) keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid .
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Or. fr

Selgitus

Jäätmete taaskasutus moodustab jäätmetega seotud probleemi lahendamise olulise 
komponendi, eelkõige energiatootmise osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 383
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

kolmanda täppjaotise esimene taane

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid. 
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumist; tehnoloogiad, mis 
soodustavad säästvat tootmist ja tarbimist; 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusamalt 
majandada ressursse ja töödelda seoses vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside ning jäätmetega tekkinud 
reostust; tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, linnapiirkonnad, 
maastikud) keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid.

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid.
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumist; tehnoloogiad, mis 
soodustavad säästvat tootmist ja tarbimist; 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusamalt 
majandada ressursse ja töödelda seoses vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside ning jäätmetega tekkinud 
reostust; energiatootmise jääkide või 
jäätmematerjalide käitlemise ja/või 
väärtusliku taaskasutamise tehnoloogiaid; 
tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, linnapiirkonnad, 
maastikud) keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus

Märkimisväärse jäätmete vähendamise tagamiseks energiasektoris on oluline vähendada või 
käidelda energiatootmisest tekkinud kõrvalsaadusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 384
I lisa osa „Teemad” jaotise „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alljaotise „Tegevus” 

kolmanda täppjaotise esimene taane

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid. 
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumist; tehnoloogiad, mis 
soodustavad säästvat tootmist ja tarbimist; 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusamalt 
majandada ressursse ja töödelda seoses vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside ning jäätmetega tekkinud 
reostust; tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, linnapiirkonnad, 
maastikud) keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid.

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta keskkonda, 
majandada ressursse efektiivsemalt ning 
arendada uusi tooteid, protsesse ja teenuseid, 
mis oleksid keskkonnale soodsamad kui 
olemasolevad alternatiivid, on vaja uusi või 
täiustatud keskkonnatehnoloogiaid. 
Uuritakse eelkõige tehnoloogiaid,mis 
võimaldavad vältida või vähendada 
keskkonnariske, leevendada ohte ja õnnetusi, 
vähendada kliimamuutusi, sealhulgas 
süsinikdioksiidi vähendamine ning 
sidumine ja bioloogilise mitmekesisuse 
kadumist; tehnoloogiad, mis soodustavad 
säästvat tootmist ja tarbimist; tehnoloogiaid, 
mis võimaldavad tõhusamalt majandada 
ressursse ja töödelda seoses vee, pinnase, 
õhu, mere ja muude looduslike ressursside 
ning jäätmetega (sealhulgas ehitus- ja 
lammutusjäätmete ringlussevõtuga) 
tekkinud reostust; tehnoloogiad inimese 
elukeskkonna (sealhulgas tehiskeskkond, 
linnapiirkonnad, maastikud) 
keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi vähendamise ja sidumise keskkonnatehnoloogiad on lahutamatult seotud 
edusammudega kliimamuutuste vähendamisel ja kontrollimisel ning võimaldavad ELil järgida 
oma Kyoto protokolli järgseid rahvusvahelisi kohustusi..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 385
I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotis „Eesmärk”

Arendada tehnoloogiliste edusammude Arendada tehnoloogiliste edusammude 
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alusel välja keskkonnasäästlikum, arukam ja 
turvalisem kogu Euroopat hõlmav 
integreeritud transpordisüsteem, mis teeniks 
kodanike ja ühiskonna huve ning oleks 
säästev keskkonna ja loodusressursside 
suhtes; tugevdada Euroopa 
majandussektorite olemasolevat 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
ülemaailmsel turul ning neid edasi arendada. 

alusel välja keskkonnasäästlikum, arukam ja 
turvalisem kogu Euroopat hõlmav 
integreeritud transpordisüsteem, mis teeniks 
kodanike ja ühiskonna huve ning oleks 
säästev keskkonna ja loodusressursside 
suhtes; tugevdada Euroopa 
majandussektorite olemasolevat 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
ülemaailmsel turul ning neid edasi arendada,
võimaldades kaotada ka atlandiülesel 
tasandil eksisteerivad tehnoloogilised 
lõhed.

Or. en

Selgitus

Õhutranspordisüsteemis on valdkondi, kus Euroopa on oma juhtpositsiooni kaotanud (nt 
piirkondlikku õhutransporti valitsevad nüüd kanadalased ja brasiillased). On ka valdkondi, 
kus piisavate investeeringute puudumise korral on oht, et Euroopa lükatakse marginaalsetele 
positsioonidele (nt kallutatavaid rootoreid kasutavate õhusõidukite puhul).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 386
I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotis „Eesmärk”

Arendada tehnoloogiliste edusammude 
alusel välja keskkonnasäästlikum, arukam ja 
turvalisem kogu Euroopat hõlmav 
integreeritud transpordisüsteem, mis teeniks 
kodanike ja ühiskonna huve ning oleks 
säästev keskkonna ja loodusressursside 
suhtes; tugevdada Euroopa 
majandussektorite olemasolevat 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
ülemaailmsel turul ning neid edasi arendada. 

Arendada tehnoloogiliste ja tegevusalaste 
edusammude ning Euroopa 
transpordipoliitika alusel välja 
keskkonnasäästlikum, arukam ja turvalisem 
kogu Euroopat hõlmav integreeritud 
transpordi- ja logistikasüsteem, mis teeniks 
kodanike ja ühiskonna huve ning oleks 
säästev keskkonna ja loodusressursside 
suhtes; tugevdada Euroopa 
majandussektorite olemasolevat 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
ülemaailmsel turul ning neid edasi arendada.

Or. en

Selgitus

Täpselt tuleb määratleda nimetatud sektoris edendatavate tegevuste alus. Arvestades ELi 
geograafilist asendit maailmas ning tema transpordisüsteemide arengut, on oluline teha 
suuremaid jõupingutusi, et püüelda uute ja paremate logistikasüsteemide poole, aitamaks 
parandada liikuvust ja vähendada keskkonnamõju. Eesmärgi hulka tuleks arvata ka 
turvalisuse küsimuste teaduslik uurimine. Euroopa tööstus peab toetama oma 
transpordisüsteeme ja kasutama neid konkurentsivõime tõstmiseks.
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Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepaneku 914.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 387
I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotise “Lähenemisviis” 

kuues lõik

Toetatakse ka uurimistulemuste levitamist, 
nende kasutamisele suunatud tegevusi ning
mõjude hindamist, pidades silmas eelkõige 
eri kasutajate ning poliitikast tulenevaid 
vajadusi transpordisektoris.

Toetatakse ka uurimistulemuste levitamise, 
nende kasutamise, informatsiooni ja 
teadustööde avaldamisega seotud tegevusi 
(eriti seoses mõjude hindamisega),seoses 
iga käesoleva prioriteetse teema all 
arendatava tegevusega eesmärgiga vatsata 
erikasutajate ning poliitikast tulenevatele
(sealhulgas puuetega inimeste)
vajadusteletranspordisektoris .

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku 142 uus versioon, mis võtab arvesse puuetega inimeste vajadusi. 
Avaldamistegevusi tuleks ellu viia nii, et see soodustaks nimetatud tegevuste omaksvõtmist 
lõppkasutajate, eriti otsustajate poolt.

.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 388
I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotise „Tegevus” alljaotise 

“Lennundus ja õhutransport” teine lõik

Õhutranspordi muutmine 
keskkonnasäästlikumaks. Tehnoloogiate 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
lennunduse keskkonnamõju, eesmärgiga 
vähendada poole võrra süsinikdioksiidi 
(CO2) heidet ja 80% võrra 
lämmastikoksiidide (NOx) eriheiteid ning 
vähendada poole võrra kuuldavat müra.
Teadusuuringutes keskendutakse roheliste 
mootoritehnoloogiate edendamisele, 
sealhulgas alternatiivsete kütuste 

Õhutranspordi muutmine 
keskkonnasäästlikumaks. Tehnoloogiate 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
lennunduse keskkonnamõju, eesmärgiga 
vähendada poole võrra süsinikdioksiidi 
(CO2) heidet ja 80% võrra 
lämmastikoksiidide (NOx) eriheiteid ning 
vähendada poole võrra kuuldavat müra.
Teadusuuringutes keskendutakse roheliste 
mootoritehnoloogiate edendamisele, 
sealhulgas alternatiivsete kütuste 
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tehnoloogia, ning lennukite ja 
tiivikõhusõidukite efektiivsuse 
suurendamisele, uutele arukatele 
kergkonstruktsioonidele ja aerodünaamika 
täiustamisele. Siia kuuluvad ka sellised 
küsimused nagu tõhusam õhusõiduki 
käitamine lennuvälja lennu- ja avatud alal, 
õhuliikluse haldamine ning valmistamis-, 
hooldus- ja ringlussevõtuprotsessid.

tehnoloogia, ning lennukite ja 
tiivikõhusõidukite (helikopterid ja 
kallutatavate rootoritega õhusõidukid) 
efektiivsuse suurendamisele, uutele 
arukatele kergkonstruktsioonidele ja 
aerodünaamika täiustamisele. Siia kuuluvad 
ka sellised küsimused nagu tõhusam 
õhusõiduki käitamine lennuvälja lennu- ja 
avatud alal, õhuliikluse haldamine ning 
valmistamis-, hooldus- ja 
ringlussevõtuprotsessid.

Or. en

Selgitus

Helikopterid ja kallutatavate rootoritega õhusõidukid kuuluvad mõlemad tiivikõhusõidukite 
kategooriasse, kusjuures neil mõlemal on oma spetsiifilised omadused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 389
I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotise „Tegevus” alljaotise 

“Lennundus ja õhutransport” teine lõik

Õhutranspordi muutmine 
keskkonnasäästlikumaks. Tehnoloogiate 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
lennunduse keskkonnamõju, eesmärgiga 
vähendada poole võrra süsinikdioksiidi 
(CO2) heidet ja 80% võrra 
lämmastikoksiidide (NOx) eriheiteid ning 
vähendada poole võrra kuuldavat müra.
Teadusuuringutes keskendutakse roheliste 
mootoritehnoloogiate edendamisele, 
sealhulgas alternatiivsete kütuste 
tehnoloogia, ning lennukite ja 
tiivikõhusõidukite efektiivsuse 
suurendamisele, uutele arukatele 
kergkonstruktsioonidele ja aerodünaamika 
täiustamisele. Siia kuuluvad ka sellised 
küsimused nagu tõhusam õhusõiduki 
käitamine lennuvälja lennu- ja avatud alal, 
õhuliikluse haldamine ning valmistamis-, 
hooldus- ja ringlussevõtuprotsessid.

Õhutranspordi muutmine 
keskkonnasäästlikumaks. Tehnoloogiate 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
lennunduse keskkonnamõju, eesmärgiga 
vähendada poole võrra süsinikdioksiidi 
(CO2) heidet ja 80% võrra 
lämmastikoksiidide (NOx) eriheiteid ning 
vähendada poole võrra kuuldavat müra.
Teadusuuringutes keskendutakse roheliste 
mootoritehnoloogiate edendamisele, 
sealhulgas alternatiivsete kütuste 
tehnoloogia, ning lennukite ja 
tiivikõhusõidukite efektiivsuse 
suurendamisele, uutele arukatele 
kergkonstruktsioonidele ja aerodünaamika 
täiustamisele. Siia kuuluvad ka sellised 
küsimused nagu tõhusam õhusõiduki 
käitamine lennuvälja lennu- ja avatud alal, 
õhuliikluse haldamine ning valmistamis-, 
hooldus-, remondi- ja 
ringlussevõtuprotsessid.

Or. en
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Selgitus

Hooldusele, parandamisele ja remondile pööratav eriline tähelepanu aitab märkimisväärselt 
kaasa õhutranspordi muutmisele keskkonnasäästlikumaks ning soodustab VKEde osalemist 
kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia ToiaMuudatusettepanek 390

I lisa osa „Teemad” jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)” alljaotise „Tegevus” alljaotise 
„Lennundus ja õhutransport” neljas lõik

Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. 
Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. 
Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väiksemate sõidukiteni linnadevaheliste 
ühenduste ja mis tahes 
piirkondlikeühenduste jaoks (nt kallutatava 
rootoriga õhusõidukid) ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle
24tunnilist kasutamist ühenduse
vastuvõetaval müratasemel.

Or. en

Selgitus

„Väiksemad” selgitab paremini vajadust kaaluda kõiki põhikategooria alla kuuluvaid 
õhusõidukeid. Me peaksime parandama ka linnadevahelisi ühendusi ning kõiki piirkondlikke 
ühendusi, kus puudub piisav infrastruktuur.

Muudatusettepanek 391
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Lennundus ja õhutransport“ neljas lõik

Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. 
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Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väiksemate sõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel

Or. xm

Selgitus

Il tilt-rotorcraft aumenta la possibilità di scelta dei cittadini consentendo collegamenti “city-
center to city-center” e permettendo collegamenti regionali laddove non esistono 
infrastrutture terrestri o aeroportuali adeguate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 392
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Lennundus ja õhutransport“ neljas lõik

Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. 
Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 

Kliendi rahulolu ja ohutuse tagamine. 
Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja 
tervishoiutingimuste, nt paremate 
salongitingimuste kaudu, heaolu 
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
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lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

Or. en

Selgitus

Pidevalt areneva mobiilse ühiskonna tulemuseks üha enam globaliseeruvas maailmas koos 
demograafiliste muutustega on nii lendude arvu kui ka kestuse suurenemine. Tõhustatud 
järelevalve ja salongitingimuste tõhusus, nt individuaalne reguleeritavus, aitab oluliselt 
kaasa edusammudele õhutranspordis.

Käesolev muudatusettepanek asendab teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi raporti 
projektis Jerzy Buzeki muudatusettepaneku 932.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 393
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Lennundus ja õhutransport“ seitsmes lõik

Tee rajamine tulevasele õhutranspordile. 
Radikaalsete ökoloogiliselt tõhusate 
uuenduslike tehnoloogiate väljaselgitamine, 
mis võivad soodustada etapiviisilisi 
muudatusi, mis on vajalikud käesoleva 
sajandi teise poole ja kaugema tuleviku
õhusõidukite loomiseks. Teadusuuringud 
käsitlevad selliseid aspekte nagu uued 
jõuseadme- ja tõstekontseptsioonid, uued 
õhusõidukite interjööri ideed, uued 
lennuväljakontseptsioonid, uued õhusõiduki 
navigeerimise ja juhtimise meetodid, 
alternatiivsed kontseptsioonid, mis 
käsitlevad õhutranspordi süsteemi tööd ja 
selle integreerimist muude 
transpordiliikidega.

Tee rajamine tulevasele õhutranspordile. 
Radikaalsete ökoloogiliselt tõhusate 
uuenduslike tehnoloogiate väljaselgitamine, 
mis võivad soodustada etapiviisilisi 
muudatusi, mis on vajalikud järgmise 
kümne aasta õhusõidukite loomiseks. 
Teadusuuringud käsitlevad selliseid aspekte 
nagu uued jõuseadme- ja 
tõstekontseptsioonid, uued õhusõidukite 
interjööri ideed, uued 
lennuväljakontseptsioonid, uued õhusõiduki 
navigeerimise ja juhtimise meetodid, 
alternatiivsed kontseptsioonid, mis 
käsitlevad õhutranspordi süsteemi tööd ja 
selle integreerimist muude 
transpordiliikidega.

Or. xm

Selgitus

Viitamine käesoleva sajandi teisele poolele ja kaugemale tulevikule põhjustab tõenäoliselt 
projektide taganemise saavutamatusse valdkonda. Järgmisele kümnele aastale viitamine on 
realistlikum.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):David Hammerstein Mintz Roheliste /Efa fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 394
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ esimene lõik

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Metoodikate parandamine 
väliste keskkondlike ja sotsiaalsete kulude 
arvutamiseks. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Or. en

Selgitus

Otsus uue direktiivi Eurovignette 2 kohta hõlmab metodoloogiate arendamise eesmärki 
väliste keskkondlike ja sotsiaalsete kulude arvutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 395
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ esimene lõik

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
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keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete (nt 
hübriidlahuste) ökoloogilist puhtust, 
kulutasuvust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid ning seadmed, mis 
kasutavad alternatiivseid hübriidmootoreid. 
Tegevus hõlmab infrastruktuuri, sõidukeid, 
laevu ja komponenttehnoloogiaid, sealhulgas 
kogu süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, diagnostikat, 
remonti, kontrolli, lammutamist, 
kõrvaldamist, ringlussevõttu, olelustsükli 
lõpu strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Or. es

Selgitus

Uus muudatusettepanek, millega asendatakse varasem muudatusettepanek 143, täiendab 
mõndasid käsitletud aspekte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand

Muudatusettepanek 396
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 

alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ esimene lõik

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja vähendada 
transpordi keskkonnamõju, sealhulgas 
kliimamuutustele, tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning mürale. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
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hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Or. en

Selgitus

Otsus uue Eurovignette 2 direktiivi kohta hõlmab metodoloogiate arendamise eesmärki 
väliste keskkondlike ja sotsiaalsete kulude arvutamiseks. 

Käesolev muudatusettepanek asendab teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi raporti 
projektis Jerzy Buzeki muudatusettepaneku 941.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del 
Castillo, Cristina Gutiérrez-Cortines 

Muudatusettepanek 397
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“, alljaotis „Tegevus“ 

alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ esimene lõik

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine. Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja 
kütuseelemendid, eesmärgiga saavutada 
süsinikuvaba transpordivahend. Tegevus 
hõlmab infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.

Or. en
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Selgitus

On raske aru saada, mis on „puhtad ja tõhusad“ mootorid. Muudatusettepaneku eesmärgiks 
on muuta teksti selles osas selgemaks. Teisest küljest peab maismaatranspordi uute kütuste 
väljatöötamise lõplikuks eesmärgiks olema saavutada süsinukuvabad transpordilahendused. 

Käesolev muudatusettepanek asendab teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi raporti 
projektis Jerzy Buzeki muudatusettepaneku 943.

Muudatusettepaneku esitaja(d):David Hammerstein Mintz Roheliste / Efa fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 398

I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotise „Tegevus“ 
alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ teine lõik

Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine. Katkestusteta ukselt-uksele 
inimeste ja kaupade veo arendamine ja 
tutvustamine ning tõhusate 
ühendveotehnoloogiate väljatöötamine, 
sealjuures raudteetranspordi 
konkurentsivõimet arvestades. Siia kuuluvad 
tegevused, mis on seotud Euroopa kohalike, 
regionaalsete ja siseriiklike 
transpordivõrgustike, süsteemide ja 
teenistuste koostalitlusvõimelisuse ning töö 
optimeerimisega ja nende veoliikidevahelise 
integreerimisega. Tegevuse eesmärk on 
infrastruktuuri (sealhulgas terminalid ja 
spetsialiseeritud võrgustikud) optimaalne 
kasutamine, tõhustatud transpordi, liikluse 
ja informatsiooni haldamine, tõhusam 
kaubalogistika ja reisijate ühendvedu. 
Arendatakse välja arukad süsteemid ning 
uued sõiduki- ja/või laevakontseptsioonid 
ning tehnoloogiad, kaasa arvatud uued 
peale- ja mahalaadimisoperatsioonid. 
Poliitikakujundajatele mõeldud teadmised 
hõlmavad infrastruktuuri hinnakujundust 
ja maksustamist, Euroopa Liidu 
transpordimeetmete hindamist, ning 
üleeuroopalist võrgustikku käsitlevat 
poliitikat ja projekte.

Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine. Katkestusteta ukselt-uksele 
inimeste ja kaupade veo arendamine ja 
tutvustamine ning tõhusate 
ühendveotehnoloogiate väljatöötamine, 
sealjuures raudteetranspordi 
konkurentsivõimet arvestades. Siia kuuluvad 
tegevused, mis on seotud Euroopa kohalike, 
regionaalsete ja siseriiklike 
transpordivõrgustike, süsteemide ja 
teenistuste koostalitlusvõimelisuse ning töö 
optimeerimisega ja nende veoliikidevahelise 
integreerimisega ning Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteemi 
täiendavate kogemuste ja väljatöötamisega.

Or. en
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Selgitus

ERTMS on TEN-Tde puhul oluline. Tuleks arendada täiendavat kaasnevat uurimistööd 
standardiseerimise, stabiliseerimise ja uute kogemuste kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 399
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ alljaotis 

„Tegevus“alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ kolmas lõik

Säästva liikluse tagamine linnades. 
Keskendutakse inimeste ja kaupade 
liikuvusele, kusjuures uuritakse uue 
põlvkonna sõidukeid ja nende turuleviimist, 
milles ühendatakse kõik energiatõhusa puhta 
ohutu ja mõistliku autotranspordi elemendid. 
Uute liikluskontseptsioonide, 
organisatsiooni ja liikluse haldamise 
uuenduslike kavade ja kõrgekvaliteedilise 
ühistranspordi alaste teadusuuringute 
eesmärk on tagada juurdepääs kõikidele 
transpordiliikidele ja saavutada 
transpordiliikide integreerimise kõrge tase. 
Arendatakse ja katsetatakse uuenduslikke 
puhta linnatranspordi1 strateegiaid. Eelkõige 
pööratakse tähelepanu keskkonda 
mittesaastavatele transpordimudelitele, 
energiatarbe reguleerimisele, eratranspordi 
ratsionaliseerimisele ning teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiatele, teenustele 
ja infrastruktuuridele. Poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele 
kaasaaitavate abinõude hulka kuulub 
transpordi ja maakasutuse planeerimine.

Säästva liikluse tagamine linnades kõikidele 
kodanikele, sealhulgas puuetega 
inimestele: Keskendutakse inimeste ja 
kaupade liikuvusele, kusjuures uuritakse uue 
põlvkonna sõidukeid ja nende turuleviimist, 
milles ühendatakse kõik energiatõhusa puhta 
ohutu ja mõistliku autotranspordi elemendid. 
Uute transpordi- ja liikluskontseptsioonide, 
organisatsiooni ja liikluse haldamise 
uuenduslike kavade ja kõrgekvaliteedilise 
ühistranspordi alaste teadusuuringute 
eesmärk on tagada juurdepääs kõikidele 
transpordiliikidele ja saavutada 
transpordiliikide integreerimise kõrge tase. 
Arendatakse ja katsetatakse uuenduslikke 
puhta linnatranspordi1 strateegiaid. Eelkõige 
pööratakse tähelepanu keskkonda 
mittesaastavatele transpordimudelitele, 
energiatarbe reguleerimisele, eratranspordi 
ratsionaliseerimisele ning teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiatele, teenustele 
ja infrastruktuuridele. Poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele 
kaasaaitavate abinõude ja mudelite hulka 
kuulub transpordi ja maakasutuse 
planeerimine.

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab varasemat muudatusettepanekut 144.

  
1 Tuginedes algatuse CIVITAS puhul saadud kogemustele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 400
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“, alljaotis „Tegevus“ 

alljaotise „Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ neljas lõik

Ohutuse ja töökindluse parandamine. 
Tehnoloogiate ja arukate süsteemide 
arendamine ohustatud isikute, nagu 
sõidukijuhid, reisijad, sõiduki 
meeskonnaliikmed ja jalakäijad, 
kaitsmiseks. Töötatakse välja täiustatud 
tehnilised süsteemid ja riskianalüüsi 
meetodid sõidukite, laevade ja 
infrastruktuuride konstrueerimiseks. 
Rõhutatakse integreeritud lähenemisviise, 
mille puhul seostatakse inimtegur, ehituse 
terviklikkus, preventiivne, passiivne ja 
aktiivne ohutus ning päästekorraldus ja 
kriisireguleerimine. Ohutust käsitletakse 
kogu transpordisüsteemi põhimõttelise 
komponendina, mis hõlmab infrastruktuure, 
kaupu ja konteinereid, transpordi kasutajaid 
ja operaatoreid, sõidukeid ja laevu ning 
meetmeid poliitilisel ja seadusandlikul 
tasemel, sealhulgas otsustetegemise ja 
valideerimise abivahendid; turvalisust 
käsitletakse transpordisüsteemi lahutamatu 
osana.

Ohutuse ja töökindluse parandamine. 
Tehnoloogiate ja arukate süsteemide 
arendamine ohustatud isikute, nagu 
sõidukijuhid, reisijad, sõiduki 
meeskonnaliikmed ja jalakäijad, 
kaitsmiseks. Töötatakse välja täiustatud 
tehnilised süsteemid ja riskianalüüsi 
meetodid sõidukite, laevade ja 
infrastruktuuride konstrueerimiseks. 
Rõhutatakse integreeritud lähenemisviise, 
mille puhul seostatakse inimtegur, ehituse 
terviklikkus, preventiivne, passiivne ja 
aktiivne ohutus ning päästekorraldus ja 
kriisireguleerimine. Ohutust käsitletakse 
kogu transpordisüsteemi põhimõttelise 
komponendina, mis hõlmab kalda- ja 
merepealseid infrastruktuure, kaupu 
(sealhulgas vedeldatud maagaas) ja 
konteinereid, transpordi kasutajaid ja 
operaatoreid, sõidukeid ja laevu ning 
meetmeid poliitilisel ja seadusandlikul 
tasemel, sealhulgas otsustetegemise ja 
valideerimise abivahendid; turvalisust 
käsitletakse transpordisüsteemi lahutamatu 
osana.

Or. en

Selgitus

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources. 
Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 
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R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 401
I lisa osa „Teemad“ jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ jaotise „Tegevus“ alljaotise 

„Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)“ viies lõik

Konkurentsivõime suurendamine. 
Transpordisektori konkurentsivõime 
suurendamine, säästvate, tõhusate ja 
taskukohaste transporditeenuste tagamine ja 
uute kutsealade ja töövõimaluste loomine 
uurimis- ja arendustegevuse abil. Täiustatud 
tööstusprotsesside tehnoloogiad hõlmavad 
projekteerimist, tootmist, koostamist, 
ehitamist ja hooldamist ning nende puhul on 
eesmärk olelustsükli maksumuse ja 
arendusaja vähendamine. Rõhutatakse 
uuenduslikke tootekontseptsioone ja 
paremaid transporditeenuseid, mis tagavad 
kliendi suurema rahulolu. Arendatakse välja 
uus tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi 
süsteemid.Arendatakse välja uus 
tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi süsteemid.

Konkurentsivõime suurendamine. 
Transpordisektori konkurentsivõime 
suurendamine, säästvate, tõhusate ja 
taskukohaste transporditeenuste tagamine ja 
uute kutsealade ja töövõimaluste loomine 
uurimis- ja arendustegevuse abil. Täiustatud 
tööstusprotsesside tehnoloogiad hõlmavad 
projekteerimist, tootmist, koostamist, 
ehitamist ja hooldamist ning nende puhul on 
eesmärk olelustsükli maksumuse ja 
arendusaja vähendamine. Rõhutatakse 
uuenduslikke toote- ja
süsteemikontseptsioone ja paremaid 
transporditeenuseid, mis tagavad kliendi 
suurema rahulolu. Arendatakse välja uus 
tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi 
süsteemid.Arendatakse välja uus 
tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi süsteemid.

Or. en

Selgitus

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 
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- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank … 
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni 
De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 402
I lisa osa „Teemad“ jaotise „Transport (sealhulgas lennundus)“ jaotise „Tegevus“ alljaotise 

„Euroopa globaalse satelliitnavigatsiooni süsteemi (Galileo) toetamine“ kolmas lõik

Abinõude arendamine ja vajaliku keskkonna 
loomine. Teenusekasutuse ohutuse tagamine 
peamiselt tähtsamate kasutusvaldkondade 
sertifitseerimise abil; teenuste ja nende 
rakendamise ettevalmistamine ning uuele 
poliitikale ja õigusaktidele vastavuse 
kinnitamine; avalike reguleeritavate teenuste 
käsitlemine kooskõlas heakskiidetud 
juurdepääsupoliitikaga; oluliste 
digitaaltopoloogia, kartograafia ja geodeesia 
alaste andmete ning süsteemide arendamine 
navigatsioonialaseks kasutamiseks; ohutuse 
ja töökindluse alaste vajaduste ning nõuete 
käsitlemine.

Abinõude arendamine ja vajaliku keskkonna 
loomine. Teenusekasutuse ohutuse tagamine 
peamiselt tähtsamate kasutusvaldkondade 
sertifitseerimise abil; teenuste ja nende 
rakendamise ettevalmistamine ning uuele 
poliitikale ja õigusaktidele vastavuse 
kinnitamine; avalike reguleeritavate teenuste 
käsitlemine kooskõlas heakskiidetud 
juurdepääsupoliitikaga; oluliste 
digitaaltopoloogia, kartograafia ja geodeesia 
alaste andmete ning süsteemide arendamine 
navigatsioonialaseks kasutamiseks; ohutuse 
ja töökindluse alaste vajaduste ning nõuete 
käsitlemine. Et saavutada maksimaalne 
koostoimimine GMES-süsteemidega, 
edendatakse turvaalal teostatavusuuringuid 
ja demonstratsioone, saavutamaks kõikide 
võimalike sammude kooskõla ja ühtlustatus 
GMESi ja Galileo vahel, osana GMESi 
„süsteemide süsteemist“. 

Or. en
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Selgitus

GMES ja Galileo on valdkonna ja struktuuri mõistes täiesti erinevad, kuid mõlemad 
lähenevad lõppkasutajani viisil, mille eesmärgiks on edendada kodanike võimet toetuda oma 
igapäevaelus paljudele erinevatele vahenditele, samuti ka ettevõtete ja kohalike omavalitsuste 
suutlikkust saavutada täielik subsidiaarsus asukohast sõltumatute ja takistusteta 
tehnoloogiliste instrumentide ja sidesüsteemide kaudu.

Eriti sel perioodil, mis eelnes GMESi satelliidikonstelatsiooni levitamisele – et lisada see 
Cosmo-stiilis riiklikele konstellatsioonidele – peab neid kahte programmi vaatlema kui 
üksteist mitmel moel täiendavaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas Roheliste / EFA 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 403
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ alljaotis „Eesmärk“

Põhjaliku, ühise arusaama loomine 
keerukatest ja omavahel seotud sotsiaal-
majanduslikest väljakutsetest, millega 
Euroopa seisab silmitsi, nagu majanduskasv, 
tööhõive ja konkurentsivõime, sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja säästvus, elukvaliteet, 
haridus, kultuuriküsimused ja globaalne 
sõltumatus, eelkõige paremate teadmiste 
baasi pakkumiseks asjaomaste valdkondade 
poliitika jaoks.

Põhjaliku, ühise arusaama loomine 
keerukatest ja omavahel seotud sotsiaal-
majanduslikest väljakutsetest, millega 
Euroopa seisab silmitsi, nagu majanduskasv, 
kõrge kvaliteediga tööhõive, vananev 
ühiskond ja konkurentsivõime, sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja säästvus, elukvaliteet, 
haridus, rahu, kultuuriküsimused ja 
globaalne sõltumatus, eelkõige paremate 
teadmiste baasi pakkumiseks asjaomaste 
valdkondade poliitika jaoks.

Or. en

Selgitus

Vananev ühiskond on tuleviku suurimaid väljakutseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 404
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 

sissejuhatav osa

Selle eesmärk on teadusuuringute 
arendamine ja integreerimine küsimustes, 
mis mõjutavad majanduskasvu, tööhõivet ja 
konkurentsivõimet, et teadmisteühiskonna 
jätkuvaks arenguks kindlustada nende 
küsimuste paremat ja integreeritud 

Selle eesmärk on teadusuuringute 
arendamine ja integreerimine küsimustes, 
mis mõjutavad majanduskasvu,
sotsiaalmajanduslikku stabiilsust, tööhõivet 
ja konkurentsivõimet, tehnoloogilist 
ühtekuuluvust ja infoühiskonna arengut, et 
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mõistmist. See toob kasu poliitikale ja toetab 
arengut nende eesmärkide saavutamisel. 
Teadusuuringud ühendavad küsimuse 
järgmisi aspekte: 

teadmisteühiskonna jätkuvaks arenguks 
kindlustada nende küsimuste paremat ja 
integreeritud mõistmist. See toob kasu 
poliitikale ja toetab arengut nende 
eesmärkide saavutamisel. Teadusuuringud 
ühendavad küsimuse järgmisi aspekte: 

Or. en

Selgitus

On vaja võtta arvesse probleeme, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslikku stabiilsust ja mitte 
ainult ametliku vaid ka mitteametliku hariduse kaasamist.

Käesoleva muudatusega asendatakse osa Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanekust 981.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 405
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 

esimene taane

Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, 
sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, hariduse ja elukestva õppe ning 
immateriaalsesse varasse investeeringute 
roll.

Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, 
sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, hariduse (kaasa arvatud 
mitteametliku hariduse) ja elukestva õppe 
ning immateriaalsesse varasse 
investeeringute roll.

Or. en

Selgitus

On vaja võtta arvesse probleeme, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslikku stabiilsust ja mitte 
ainult ametliku vaid ka mitteametliku hariduse kaasamist.

Käesoleva muudatusega asendatakse osa Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanekust 981.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Reino Paasilinna

Muudatusettepanek 406
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 

esimene taane

Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, 



PE 374.414v01-00 62/91 AM\619004ET.doc
Freelance-tõlge

ET

sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, hariduse ja elukestva õppe ning 
immateriaalsesse varasse investeeringute 
roll.

sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, loovuse, kultuuritegurite, 
väärtuste, hariduse ja elukestva õppe ning 
immateriaalsesse varasse investeeringute 
roll; teadmiste ja immateriaalsete hüviste 
roll majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 
rikkuse loomisel ning sotsiaalse ja 
keskkondliku heaolu osas.

Or. en

Justification

Loovus, kultuurilised tegurid ja väärtused on väga olulised Euroopas ja ka ülemaailmselt 
Euroopa konkurentsivõime osas. Neid peaks arvesse võtma. 

Teadmistele tuleks anda roll Lissaboni eesmärkide saavutamisel teadmistepõhise majanduse 
loomiseks ja seega konkurentsivõime ja majanduskasvu tagamiseks Euroopas. Sellega 
edendatakse ka keskkondlikku, sotsiaalset ja kultuurilist heaolu.

Käesoleva muudatusega asendatakse Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanek 985.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 407
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 

esimene taane

Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, 
sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, hariduse ja elukestva õppe ning 
immateriaalsesse varasse investeeringute 
roll.

Teadmiste muutuv roll kogu majanduses, 
sealhulgas erinevat liiki teadmiste ja 
pädevuse, ettevõtluse, hariduse ja elukestva 
õppe ning immateriaalsesse varasse 
investeeringute roll.

Or. en

Selgitus

Eduka ettevõtluse sotsiaalsete ja institutsiooniliste tingimuste uurimine on Euroopa 
ülemaailmse konkurentsivõime ja Lissaboni agenda edendamise seisukohalt olulise 
tähtsusega.

Käesoleva muudatusega asendatakse Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanek 982.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 408
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
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alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 
teine taane

Majandusstruktuurid, struktuurilised 
muudatused ja tootlikkusküsimused, 
sealhulgas teenindussektori, rahanduse, 
demograafia, nõudluse ja pikaajaliste 
muutusprotsesside roll. 

Majandusstruktuurid, struktuurilised 
muudatused ja tootlikkusküsimused, 
sealhulgas Euroopa ettevõtete 
ümberstruktureerimine, Euroopa 
silmapaistvate tööstuslike ettevõtete 
loomine, teenindussektori, rahanduse, 
demograafia, nõudluse ja pikaajaliste 
muutusprotsesside roll. 

Or. en

Selgitus

Kaasaegse avaliku arutelu üks põhiküsimusi ELis on ettevõtete vahelise restruktureerimise, 
ühtesulamise ja ülevõtmiste strukturaalne tendents, millele lisandub “Euroopa silmapaistvate 
ettevõtete” loomise poliitiline ja majanduslik küsimus erinevates tööstusvaldkondades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 409
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“ esimese lõigu 

kolmas taane

Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, 
sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, institutsioonid ning poliitika 
ühtsus ja koordineerimine. 

Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, 
sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, sotsiaal- ja 
hoolekandesüsteemid, institutsioonid ning 
poliitika ühtsus ja koordineerimine. 

Or. en

Selgitus

Surve, mille Euroopa sotsiaal- ja hoolekandesüsteemidele asetab vananev elanikkond ja 
nende süsteemide vajalik kohandamine on ühed Euroopa konkurentsivõimet mõjutavad 
põhitegurid. Piisavate teadmiste hankimine selles küsimuses on euroopaliku elustiili 
säilitamisel kasulik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Muudatusettepanek 410
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas“esimese lõigu 

kolmas taane

Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, 



PE 374.414v01-00 64/91 AM\619004ET.doc
Freelance-tõlge

ET

sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, institutsioonid ning poliitika 
ühtsus ja koordineerimine. 

sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, riiklikud ja piirkondlikud 
institutsioonid ning poliitika ühtsus ja 
koordineerimine. 

Or. en

Selgitus

Paljude majanduskasvuga seotud probleemidega tegeldakse piirkondlikul või kohalikul 
tasandil. Seetõttu on vajalik, et nendes küsimustes ei tehta uuringuid mitte ainult riiklike, vaid 
ka piirkondlike institutsioonide kontekstis.

Käesoleva muudatusega asendatakse Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanek 984.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 411
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 

alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu kolmas taane 

Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, 
sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, institutsioonid ning poliitika 
ühtsus ja koordineerimine. 

Institutsioonilised ja poliitilised küsimused, 
sealhulgas makromajanduspoliitika, 
tööjõuturud, institutsioonid, teadusliku 
asjatundlikkuse muutuv roll poliitilisel ja 
avalikul areenil ning poliitika ühtsus ja 
koordineerimine. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusega asendatakse Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanek 980.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach Roheliste / 
EFA fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 412
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu esimene a taane (uus)

– Linnauuringute arendamine, et paremini 
mõista linna temaatilisi (keskkonna-, 
transpordi-, sotsiaal-, majandusalaseid, 
demograafilisi muutusi jms) ning ruumilisi 
(linna, piirkondlike) vastastoimeid ja 
arendada välja 1) innovaatilised 
planeerimismehhanismid, et lahendada 
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küsimused integreeritult ja jätkusuutlikult, 
ning 2) innovaatilised valitsemisprotsessid, 
et suurendada kodanike osalust ning 
avaliku ja erasektori osalejate vahelist 
koostööd, mõistmaks paremini Euroopa 
linnade rolli ülemaailmses kontekstis 
(linnade konkurentsivõime), et toetada 
kohalikke asutusi sotsiaalse ühtekuuluvuse 
parendamisel ning tõrjutusega võitlemisel 
linnades, kus ebavõrdsus kasvab, 
vaatamata majanduslikule arengule.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei näe ette konkreetseid teadusuuringuid linna arengu valdkonnas, kuigi 
enamik ELi kodanikest elavad linnades. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on taas sisse 
viia sedasorti teadusuuringud linnamõõtmes. Võttes arvesse eelmise aasta rahutusi 
Prantsusmaa eeslinnades, on oluline lisada sellist tüüpi teadusuurimus raamprogrammi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Roheliste / EFA 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 413
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 

alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“esimese lõigu teine taane

– Muudatused eluviisi, perekonna, töö, 
tarbimise, tervise ja elukvaliteediga seotud 
aspektides, sealhulgas laste, noorsoo ja 
puuetega inimeste probleemid.

– Muudatused eluviisi, perekonna, töö, 
sealhulgas võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise vastu töökohal,
tarbimise, tervise ja elukvaliteediga seotud 
aspektides, sealhulgas probleemid, mis on 
seotud laste, kognitiivselt andekate laste, 
noorsoo ja puuetega inimestega.

Or. en

Selgitus

Part 1 : Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 : In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 414
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu kolmas a taane (uus)

– Linna haldamine, uuenduslike vahendite, 
lähenemisviiside ja koolituse arendamine, 
tagamaks tõhusamat koostööd valitsuse 
erinevate tasandite vahel ning avaliku ja 
erasektori ettevõtjate vahel, arendades 
linnade ja linnapiirkondade 
planeerimisprotsesse; ebavõrdsus 
hoolimata majanduslikust arengust. 

Or. xm

Selgitus

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 415
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu kolmas taane b (uus)

– Meditsiini, biotehnoloogia ja 
nanotehnoloogia valdkondade otsuste 
õiguslikud ja eetilised aspektid. 

Or. en

Selgitus

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
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integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Muudatusettepaneku esitaja(d):David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel 

Muudatusettepanek 416
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 
alljaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu kolmas taane c ja d 

(uus)

– Linnade konkurentsivõime: Euroopa 
linnade roll ülemaailmses kontekstis, 
kohalikud poliitikad ühtekuuluvuse 
edendamiseks.
– Linnateadus: keskendumine 
temaatilistele (keskkonna-, transpordi-, 
sotsiaal-, majandusalastele, 
demograafilistele muutustele jms) ning 
ruumilistele vastastoimetele linnas, et 
arendada integreeritud ja jätkusuutlikke 
valitsemisprotsesse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei näe ette konkreetseid teadusuuringuid linna arengu valdkonnas, kuigi 
enamik ELi kodanikest elavad linnades. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on taas sisse 
viia seda laadi teadusuuringud linnamõõtmes. Võttes arvesse eelmise aasta rahutusi 
Prantsusmaa eeslinnades, on oluline lisada sellist tüüpi teadusuurimus raamprogrammi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 417
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 

jaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju“ esimese lõigu kolmas taane e (uus)

– Kultuuri, kultuuripärandi ning loovate ja 
kultuurile orienteeritud tööstusharude 
mõju uurimine sotsiaalmajanduslikule 
arengule ja tööturule.

Or. en
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Selgitus

Kultuurikeskkonna mängitav roll on oluline tegur, mis on Euroopale iseloomulik; selle 
pakutavat lisandväärtust tuleks sügavuti uurida. 

Käesoleva muudatusega asendatakse Jerzy Buzeki seitsmenda raamprogrammi kohase 
raporti projekti muudatusettepanek 1009.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 418
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 

alljaotise „Visiooniuuringud“ esimese lõigu esimene taane

- Laialdane sotsiaalmajanduslik prognoos 
piiratud arvu Euroopa Liidu peamiste 
väljakutsete ja võimaluste kohta, kusjuures 
vaadeldakse selliseid küsimusi nagu 
vananemise, migratsiooni, teadmiste 
globaliseerumise mõju, muutusi 
kuritegevuses ja peamisi ohte.

- Laialdane sotsiaalmajanduslik prognoos 
piiratud arvu Euroopa Liidu peamiste 
väljakutsete ja võimaluste kohta, kusjuures 
vaadeldakse selliseid küsimusi nagu 
vananemise, migratsiooni, teadmiste 
globaliseerumise ja levitamise mõju, 
muutusi kuritegevuses ja peamisi ohte.

Or. en

Selgitus

Teadmiste globaliseerumine annab olulise tähtsuse teadmiste levitamise mehhanismide 
mõistmisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 419
I lisa osa „Teemad” jaotise „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused“ jaotise „Tegevused“ 

jaotise „Visiooniuuringud“ esimese lõigu neljas taane a (uus)

– Humanitaarained: Keel, selle struktuur ja 
omandamine. Ajalugu, kunstiajalugu, 
geograafia, geoteadused, 
territoriaalajalugu. Filosoofia, kultuuri- ja 
usundiajalugu.
Visuaalse kunsti, traditsioonilise kunsti ja 
käsitöö, arhitektuuri ja linnadega seotud 
kultuuripärand.

Or. es
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Selgitus

Nõutud on ühenduse õigustiku allikate põhjalik tundmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Christian Ehler

Muudatusettepanek 420
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise

9. Julgeolek ja kosmos 9. Julgeolek 

Or. de

Selgitus

Vaatamata julgeoleku ja kosmose vahelistele seostele tuleks neid kahte teemat käsitleda kahe 
eraldi hästimääratletud prioriteedina.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Roheliste / 
Eurooa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 421
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos” alljaotise „Eesmärk” esimene lõik 

Arendada tehnoloogiaid ja teadmisi 
võimaluste rajamiseks rõhuasetusega 
tsiviilrakendustele, mida on vaja kodanike 
julgeoleku tagamiseks selliste ohtude suhtes 
nagu terrorism ja kuritegevus, samuti 
ettekavatsematute juhtumite suhtes, nagu 
looduskatastroofid või tööstuslikud 
suurõnnetused; tagada olemasolevate ja 
arenevate tehnoloogiate optimaalne ja 
kooskõlastatud kasutamine Euroopa 
julgeoleku huvides, samas järgides põhilisi 
inimõigusi; ning soodustada 
teenusepakkujate ja kasutajate koostööd 
julgeolekuküsimustele lahenduste leidmisel, 
samaaegselt meetmete abil tugevdada 
Euroopa julgeolekutööstuse 
tehnoloogiabaasi ning konkurentsivõimet.

Arendada tehnoloogiaid ja teadmisi 
võimaluste rajamiseks rõhuasetusega 
tsiviilrakendustele, mida on vaja kodanike 
julgeoleku tagamiseks selliste ohtude suhtes 
nagu terrorism ja kuritegevus, samuti 
ettekavatsematute juhtumite suhtes, nagu 
looduskatastroofid või tööstuslikud 
suurõnnetused; tagada olemasolevate ja 
arenevate tehnoloogiate optimaalne ja 
kooskõlastatud kasutamine Euroopa 
julgeoleku huvides, samas järgides põhilisi 
inimõigusi ja privaatsust; tunnistades 
tehnoloogia rolli piiratust terrorismi, 
kuritegevuse ja muude julgeolekuaspektide 
käsitlemisel, tagada proportsionaalseid 
kulutusi nende põhjuste ja võimalike 
lahenduste väljauurimisel; tagada, et 
kõnealuse valdkonna prioriteedid 
juhinduvad pigem avalikust kui ärihuvist, 
nii et kogu kulutamist kontrolliks täielikult 
raamatupidamisorganid ilma tööstuse 
üleesinduseta; ning soodustada 
teenusepakkujate ja kasutajate koostööd 
julgeolekuküsimustele lahenduste leidmisel 
rahumeelsete lahenduste leidmise 
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eesmärgil, samaaegselt meetmete abil 
tugevdada Euroopa julgeolekutööstuse 
tehnoloogiabaasi ning konkurentsivõimet.

Or. en

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

Muudatusettepanek 422

I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ alljaotise „Julgeolek“ jaotise

9.1 Julgeolek välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vaatamata julgeoleku ja kosmose vahelistele seostele tuleks neid kahte teemat käsitleda kahe 
eraldi hästimääratletud prioriteedina.

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

Muudatusettepanek 423
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Julgeolek“ alljaotise 

„Lähenemisviis“ teine lõik

Tegevus ühenduse tasandil käsitleb nelja 
julgeolekumissiooni valdkonda, mis on 
määratletud vastuseks konkreetsele olulise 
poliitilise tähtsusega väljakutsetele ning 
Euroopa lisaväärtusele ohtude ja võimalike 
julgeolekuintsidentide suhtes, ning kolme 
valdkondadevahelist huvi pakkuvat 
küsimust. Iga missioonivaldkond hõlmab 
kuut etappi, mis erinevad ajaliselt ja 
rõhuasetuselt. Need kuus etappi on: määratle 
(seotud juhtumiga), välista (seotud ohuga), 
kaitse (seotud sihtgrupiga), valmistu (seotud 
operatsiooniga), reageeri (seotud 
kriisiolukorraga) ja taasta (seotud 
tagajärgedega); need kirjeldavad igas 
vastavas etapis vajalikku tegevust. Esimesed 
neli etappi osutavad intsidendi 
ärahoidmiseks ja selle võimaliku negatiivse 
mõju leevendamiseks tehtud jõupingutustele, 

Tegevus ühenduse tasandil käsitleb nelja 
julgeolekumissiooni valdkonda, mis on 
määratletud vastuseks konkreetsetele olulise 
poliitilise tähtsusega väljakutsetele ning 
Euroopa lisaväärtusele ohtude ja võimalike 
julgeolekuintsidentide suhtes, ning kolme 
valdkondadevahelist huvi pakkuvat 
küsimust. Tuleb kindlaks määrata 
salastatusega seotud erinõuded. Siiski ei 
tohi põhjuseta piirata uurimistulemuste 
läbipaistvust. Selleks tuleb välja selgitada 
valdkonnad, kus on võimalik tagada 
uurimistulemuste läbipaistvust. Iga 
missioonivaldkond hõlmab kuut etappi, mis 
erinevad ajaliselt ja rõhuasetuselt. Need kuus 
etappi on: määratle (seotud juhtumiga), 
välista (seotud ohuga), kaitse (seotud 
sihtgrupiga), valmistu (seotud 
operatsiooniga), reageeri (seotud 



AM\619004ET.doc 71/91 PE 374.414v01-00
Freelance-tõlge

ET

kaks viimast osutavad olukorra ja 
pikaajaliste tagajärgedega toimetulekule 
suunatud jõupingutustele.

kriisiolukorraga) ja taasta (seotud 
tagajärgedega); need kirjeldavad igas 
vastavas etapis vajalikku tegevust. Esimesed 
neli etappi osutavad intsidendi 
ärahoidmiseks ja selle võimaliku negatiivse 
mõju leevendamiseks tehtud jõupingutustele, 
kaks viimast osutavad olukorra ja 
pikaajaliste tagajärgedega toimetulekule 
suunatud jõupingutustele.

Or. de

Selgitus

„Koostöö“ programmi eelnõus sätestab komisjon: „Et tugevdada ELi teadustegevuse 
väljundite hajutatust ja kasutamist, toetatakse kõigis teemavaldkondades teadmiste levitamist 
ja tulemuste edastamist.“ Allmärkuses on märgitud: „Mõnedel juhtudel võivad 
julgeolekualaste uuringute suhtes kehtida teatavad piirangud kooskõlas osalemis- ja 
levitamiseeskirjadega.“ Ettepanekus tuleks arvesse võtta julgeolekualaste uuringute 
erinõudeid. Parlament rõhutab seda, võttes vastu varem formuleeritud seisukoha.

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

Muudatusettepanek 424
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Julgeolek“ alljaotise 

„Lähenemisviis“ kuues lõik

Tugevalt soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde), samuti 
kodanike julgeoleku eest vastutavate ametite 
ja organisatsioonide kaasatust tegevusse.
Euroopa turvalisusuuringute nõukogu 
(ESRAB)1 poolt läbitöötatud pikemaajaline 
uurimiskava toetab käesoleva 
teemavaldkonna teadusuuringute sisu ja 
struktuuri määratlust.

Tugevalt soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde), samuti 
kodanike julgeoleku eest vastutavate ametite 
ja organisatsioonide kaasatust tegevusse, 
kusjuures julgeolekualaste uuringute 
valdkonnas tuleks VKEde määratlust 
kohandada tööhõive- ja käibealaste 
näitajate osas või siis klassifitseerida 
ettevõtteid VKEdena, kui kogu omand, 
kohustused, juhtimine, risk ja vastutuses 
osalemine antakse ettevõtte kätesse.
Euroopa turvalisusuuringute nõukogu 
(ESRAB)1 poolt läbitöötatud pikemaajaline 
uurimiskava toetab käesoleva 
teemavaldkonna teadusuuringute sisu ja 
struktuuri määratlust.

Or. de

  
1 Kehtestatud kolmeaastase ettevalmistava töö jooksul turvalisusuuringuteks (PASR 2004—2006)
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Selgitus

Kui paljudes eri sektorites on majandus nii struktureeritud, et innovatsiooni ja 
konkurentsivõime käivitajaks on ELi VKEde määratluse kohased VKEd, siis julgeoleku 
valdkonnas on tegemist erandiga. Asendamatuks innovatsiooni toetajaks on (sealhulgas 
realiseerimata siseturu ja piiratud konkurentsi kaudu) ettevõtted, mis ei tegele sageli üksnes 
julgeolekualaste uuringutega ja mida ei saa seega Euroopa VKEde definitsiooni alusel enam 
keskmise suurusega ettevõtete hulka lugeda. Struktuuri tuleb kaaluda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Roheliste / 
Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 425
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Julgeolek“ alljaotise „Tegevused“ 

punkt 6

Kaitse terrorismi ja kuritegevuse eest. 
Tegevus keskendub võimalike intsidentide 
sellistele ohuaspektidele nagu 
seaduserikkujad, nende poolt 
rünnakumehhanismina kasutatavad vahendid 
ja ressursid. Selle ülesandevaldkonnaga 
toimetulekuks on nõutav terve rida võimeid, 
millest paljud on eelkõige seotud etappidega 
„määratle“, „välista“ ja „valmistu“ ja 
„reageeri“. Taotluseks on nii intsidendi 
vältimine kui ka selle võimalike tagajärgede 
leevendamine. Vajalike võimete loomiseks 
on rõhuasetus sellistel küsimustel nagu oht 
(nt keemiline, bioloogiline, radioloogiline ja 
tuumaoht), teadlikkus (nt operatiivse teabe 
kogumine, koondamine, kasutamine, 
jagamine; alarmeerimine), avastamine (nt 
ohtlikud ained, üksikisikud või grupid, 
kahtlane käitumine), tuvastamine (nt isikud, 
ainete liik ja kogus), ennetamine (nt rahaliste 
vahendite puhul juurdepääsu ja liikumise 
kontroll, finantsstruktuuride kontrollimine), 
valmisolek (nt riskide hindamine; 
bioloogiliste ja keemiliste mõjurite tahtliku 
kasutamise kontrollimine; strateegiliste 
reservide, nagu inimtööjõu, oskuste, 
vahendite, tarbekaupade taseme hindamine; 
ulatuslike sündmuste puhul jne), 
terrorirünnakute ja kuritegevuse mõju 
neutraliseerimine ja ohjeldamine, 
õiguskaitsealaste andmete töötlus.

Kaitse terrorismi ja kuritegevuse eest. 
Tegevus keskendub võimalike intsidentide 
sellistele ohuaspektidele nagu 
seaduserikkujad, nende poolt 
rünnakumehhanismina kasutatavad vahendid 
ja ressursid. Selle ülesandevaldkonnaga 
toimetulekuks on nõutav terve rida võimeid, 
millest paljud on eelkõige seotud etappidega 
„määratle“, „välista“ ja „valmistu“ ja 
„reageeri“. Taotluseks on nii intsidendi 
vältimine kui ka selle võimalike tagajärgede 
leevendamine. Vajalike võimete loomiseks 
on rõhuasetus sellistel küsimustel nagu oht 
(ntkeemiline, bioloogiline, radioloogiline ja 
tuumaoht), teadlikkus (nt operatiivse teabe 
kogumine, koondamine, kasutamine, 
jagamine; alarmeerimine), avastamine (nt 
ohtlikud ained, üksikisikud või grupid, 
kahtlane käitumine), tuvastamine (nt isikud, 
ainete liik ja kogus), ennetamine (nt rahaliste 
vahendite puhul juurdepääsu ja liikumise 
kontroll, finantsstruktuuride kontrollimine), 
valmisolek (nt riskide hindamine; 
bioloogiliste ja keemiliste mõjurite tahtliku 
kasutamise kontrollimine; strateegiliste 
reservide, nagu inimtööjõu, oskuste, 
vahendite, tarbekaupade taseme hindamine; 
ulatuslike sündmuste puhul jne), 
terrorirünnakute ja kuritegevuse mõju 
neutraliseerimine ja ohjeldamine, 
õiguskaitsealaste andmete töötlus, rahu-
uuringud ja rahumeelse konfliktiennetuse 
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ning -lahendamise teadusuuringud.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi eesmärgiks on ka ELi poliitika toetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 426
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Julgeolek“ alljaotise „Tegevused“ 

punkt 3

Julgeolek piiridel. Tegevus käsitleb kaht liiki 
küsimusi: organiseeritud või ettenägematu) 
juurdepääsuga seotud julgeolekuküsimused 
seal, kus ELi piire loetakse 
äärepoolseimateks, kaitsmaks ELi 
territooriumi (roheline ja sinine piir), samuti 
piiriületuspunktid kui (transpordi-) 
infrastruktuuri osad ning seega võimalikud 
julgeolekuohtude sihtmärgid. Selle 
ülesandevaldkonnaga toimetulekuks on 
nõutav terve rida võimeid, millest paljud on 
eelkõige seotud etappidega „määratle“, 
„välista“ ja „kaitse“. Taotluseks on nii 
intsidendi vältimine kui ka selle võimalike 
tagajärgede leevendamine. Vajalike võimete 
loomiseks on rõhuasetus sellistel küsimustel 
nagu kõikide piiriületuspunktides 
kasutatavate, julgeolekuga seotud 
süsteemide, varustuse, töövahendite ja 
protsesside tõhususe ja efektiivsuse 
parandamine (nt juurdepääsu omavate 
isikute identifitseerimine, mitteinvasiivne 
inimeste ja kaupade tuvastamine, ainete 
jälgimine, proovide võtmine, ruumiline 
tuvastamine, sealhulgas andmete hankimine 
ja analüüs jne); Euroopa maa- ja 
rannikupiiride julgeoleku parandamine (nt 
mitteinvasiivne ja veealune sõidukite 
avastamine, sõidukite jälgimine, ruumiline 
tuvastamine, sealhulgas andmete hankimine 
ja analüüs, järelvalve, kaugjuhtimine jne); 
(ebaseaduslike) rändevoogude hindamine ja 
juhtimine.

Julgeolek piiridel. Tegevus käsitleb kaht liiki 
küsimusi: organiseeritud või ettenägematu) 
juurdepääsuga seotud julgeolekuküsimused 
seal, kus ELi piire loetakse 
äärepoolseimateks, kaitsmaks ELi 
territooriumi (roheline ja sinine piir), samuti 
piiriületuspunktid kui (transpordi-) 
infrastruktuuri osad ning seega võimalikud 
julgeolekuohtude sihtmärgid. Selle 
ülesandevaldkonnaga toimetulekuks on 
nõutav terve rida võimeid, millest paljud on 
eelkõige seotud etappidega „määratle“, 
„välista“ ja „kaitse“. Taotluseks on nii 
intsidendi vältimine kui ka selle võimalike 
tagajärgede leevendamine. Vajalike võimete 
loomiseks on rõhuasetus sellistel küsimustel 
nagu kõikide piiriületuspunktides 
kasutatavate, julgeolekuga seotud 
süsteemide, varustuse, töövahendite ja 
protsesside tõhususe ja efektiivsuse 
parandamine (nt juurdepääsu omavate 
isikute identifitseerimine, mitteinvasiivne 
inimeste ja kaupade tuvastamine, ainete 
jälgimine, proovide võtmine, ruumiline 
tuvastamine, sealhulgas andmete hankimine 
ja analüüs jne); Euroopa maa- ja 
rannikupiiride julgeoleku parandamine (nt 
mitteinvasiivne ja veealune sõidukite ja 
laevade avastamine, sõidukite ja laevade
jälgimine, ruumiline tuvastamine, sealhulgas 
andmete hankimine ja analüüs, järelvalve, 
hoiatus- ja häiresüsteemid maismaapiiride, 
territoriaalvete ja õhuruumi rikkumiste 
vastu, kaugjuhtimine jne); (ebaseaduslike) 
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rändevoogude hindamine ja juhtimine.

Or. en

Selgitus

Et panna paika ELi piirid kui äärepoolseim perimeeter, mis kaitseb ELi territooriumit, on 
ELil vaja, et julgeoleku alane uurimis- ja arendustegevus tuvastaks kõnealuste piiride kõik 
võimalikud rikkumised, et luua tegevussuutlikkus, et hoiatada ja anda reaalajas häiret 
ametivõimudele ja kodanikuühiskonnale. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni 
De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 427

I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Kosmos“ alljaotise 
„Lähenemisviis“ kuues a lõik (uus)

Euroopat puudutavate rahvusvaheliste 
ülesannete hindamine ja järelevalve 
väljaspool Euroopa piire.

Or. en

Selgitus

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Amendment 428
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused“ 

punkti 6 esimese taande esimene lõik

Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt 
kättesaadavate andmebaasidena arendada 
sobivaid satelliidipõhiseid järelvalve- ja 
varajase hoiatamise süsteeme ning toetada ja 
stimuleerida nende operatiivkasutamise 
arengut. Samuti toetab programm 

Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt 
kättesaadavate andmebaasidena arendada 
sobivaid satelliidipõhiseid järelvalve- ja 
varajase hoiatamise süsteeme, sealhulgas 
neid, mille eesmärk on tagada kodanike 
ohutus, ning toetada ja stimuleerida nende 
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operatiivsete GMES teenuste arengut, mis 
võimaldavad otsustajatel kriisiolukordi 
paremini ette näha või leevendada, ning 
keskkonna ja julgeoleku reguleerimisega 
seotud küsimusi. Teadusuuringud peaksid 
eelkõige kaasa aitama kosmosest kogutud 
GMES andmete kasutamise viimine 
maksimumini, ning nende integreerimine 
teistelt vaatlussüsteemidelt pärinevate 
andmetega kompleksseteks toodeteks, mis 
on mõeldud info ja kohandatud teenuste 
edastamiseks lõpptarbijatele tõhusa 
andmeintegratsiooni ja infojuhtimise kaudu. 
Samuti peaksid teadusuuringud kaasa aitama 
seiretehnika ja lisaseadmete tehnoloogia 
parandamisele, vajaduse korral uute 
kosmosepõhiste süsteemide väljatöötamisele 
või olemasolevate süsteemide 
koostalitusvõime täiustamisele, ning nende 
kasutamise võimaldamisele konkreetset liiki 
nõudlusele vastavates 
(eel)operatiivteenustes.

operatiivkasutamise arengut. Samuti toetab 
programm operatiivsete GMES teenuste 
arengut, mis võimaldavad otsustajatel 
kriisiolukordi paremini ette näha või 
leevendada, ning keskkonna ja julgeoleku 
reguleerimise ja looduskatastroofidega 
toimetulemisega seotud küsimusi. 
Teadusuuringud peaksid eelkõige kaasa 
aitama kosmosest kogutud GMES andmete 
kasutamise viimine maksimumini, ning 
nende integreerimine teistelt 
vaatlussüsteemidelt pärinevate andmetega 
kompleksseteks toodeteks, mis on mõeldud 
info ja kohandatud teenuste edastamiseks 
lõpptarbijatele tõhusa andmeintegratsiooni ja 
infojuhtimise kaudu. Vajaduse korral 
kaasatakse GMES teenuste arendamisel 
muud satelliiditehnoloogiad (nt side, 
navigatsioon). Samuti peaksid 
teadusuuringud kaasa aitama seiretehnika ja 
lisaseadmete tehnoloogia parandamisele, 
vajaduse korral uute kosmosepõhiste 
süsteemide väljatöötamisele või 
olemasolevate süsteemide koostalitusvõime 
täiustamisele, ning nende kasutamise 
võimaldamisele konkreetset liiki nõudlusele 
vastavates (eel)operatiivteenustes.

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek laiendab varasemat muudatusettepanekut 171.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 429
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja kosmos“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused“ 

punkti 6 esimese taande esimene lõik

Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt 
kättesaadavate andmebaasidena arendada 
sobivaid satelliidipõhiseid järelvalve- ja 
varajase hoiatamise süsteeme ning toetada ja 
stimuleerida nende operatiivkasutamise 
arengut. Samuti toetab programm 
operatiivsete GMES teenuste arengut, mis 
võimaldavad otsustajatel kriisiolukordi 
paremini ette näha või leevendada, ning 
keskkonna ja julgeoleku reguleerimisega 

Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt 
kättesaadavate andmebaasidena arendada 
sobivaid satelliidipõhiseid järelvalve- ja 
varajase hoiatamise süsteeme ning toetada ja 
stimuleerida nende operatiivkasutamise 
arengut. Samuti toetab programm 
operatiivsete GMES teenuste arengut, mis 
võimaldavad otsustajatel kriisiolukordi 
paremini ette näha või leevendada, ning 
keskkonna ja julgeoleku reguleerimisega 
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seotud küsimusi. Teadusuuringud peaksid 
eelkõige kaasa aitama kosmosest kogutud 
GMES andmete kasutamise viimine 
maksimumini, ning nende integreerimine 
teistelt vaatlussüsteemidelt pärinevate 
andmetega kompleksseteks toodeteks, mis 
on mõeldud info ja kohandatud teenuste 
edastamiseks lõpptarbijatele tõhusa 
andmeintegratsiooni ja infojuhtimise kaudu. 
Samuti peaksid teadusuuringud kaasa aitama 
seiretehnika ja lisaseadmete tehnoloogia 
parandamisele, vajaduse korral uute 
kosmosepõhiste süsteemide väljatöötamisele 
või olemasolevate süsteemide 
koostalitusvõime täiustamisele, ning nende 
kasutamise võimaldamisele konkreetset liiki 
nõudlusele vastavates 
(eel)operatiivteenustes.

seotud küsimusi. Teadusuuringud peaksid 
eelkõige kaasa aitama kosmosest kogutud 
GMES andmete kasutamise viimine 
maksimumini, ning nende integreerimine 
teistelt vaatlussüsteemidelt pärinevate 
andmetega kompleksseteks toodeteks, mis 
on mõeldud info ja kohandatud teenuste 
edastamiseks lõpptarbijatele tõhusa 
andmeintegratsiooni ja infojuhtimise kaudu. 
Samuti peaksid teadusuuringud kaasa aitama 
seiretehnika ja lisaseadmete tehnoloogia 
parandamisele, vajaduse korral uute 
kosmosepõhiste süsteemide väljatöötamisele 
või olemasolevate süsteemide 
koostalitusvõime täiustamisele, ning nende 
kasutamise võimaldamisele konkreetset liiki 
nõudlusele vastavates 
(eel)operatiivteenustes. Teadusuurimus 
peaks toetama jätkusuutlike 
kosmosepõhiste ja kohapealsete (sealhulgas 
maapealsete ja õhus olevate) süsteemide 
arendamist: maa valvamiseks ja 
kriisiohjamiseks, sagedaste kõrge 
resolutsiooniga piltidega suure tähtsusega 
piirkondade jaoks, sealhulgas tundlikud, 
linna- või kiiresti arenevad piirkonnad; 
riski vältimiseks ja riskijuhtimiseks ning 
igasuguste hädaolukordade puhul, 
edendades ühildamist 
mittekosmosesüsteemidega. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab jällegi kohapealse maavalvamise olulisust 
keskkonnahaldamise ja ohutuse seisukohalt ning see on vajalik ka erinevatele teenustele, mis 
vajavad väga kõrget resolutsiooni (linnade kaardistamine näiteks), millele satelliitpilt on 
kättesaamatu. See rõhutab ka GMESi „järelevalve“ komponendi olulisust. 

Käesolev muudatusettepanek asendab seitsmendat raamprogrammi käsitleva Jerzy Buzeki 
raporti projekti muudatusettepanekud 1048 ja 1049. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 430
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

esimese täppjaotise teise taande esimene a lõik (uus)
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Arvestades GMESiga seotud turvavajaduste 
ja -nõuete järjest ülemaailmsemat ulatust 
ning selle praegust tuginemist andmetele, 
mis sõltuvad Euroopa-välistest 
süsteemidest, tuleb ülemaailmses 
geopoliitilises piirkonnas kavandada 
täiendavaid teostatavusuuringuid ja 
näidisprojekte, mis hõlmavad julgeolekut 
ning mis on kooskõlas keskkonnale 
suunatud E/O rahvusvaheliste algatustega, 
milles EL ja ESA on alates 2003. aastast 
osalenud. Sarnane rahvusvaheline kord, 
mis on saavutatud seisundi ja ajastuse 
lahenduste puhul seoses Galileo, GPSi ja 
GLONASSiga, on julgustavad pretsedendid 
kõnealuses valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Vajadus GEO-taolise rahvusvahelise algatuse järele julgeoleku ja kosmose valdkonnas on 
olnud SPASECi aruande keskne osa, mis esmakordselt kaasas tsiviilisikute ja sõjaväelaste 
topeltjõupingutused. Selline algatus tagab täieliku mänguruumi, et uurida esilekerkivaid 
julgeolekuprobleeme ja lahendada need enne nende pinnalekerkimist poliitilisel tasandil. 
Seega on võimalik, et eelnevate aastate Galileo/GPS-taolisi vastuolusid saaks vältida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 431
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

esimese täppjaotise kolmas taane

Eesmärk on toetada uuenduslikke 
satelliitside rakendusi ja teenuseid, mis on 
sujuvalt integreeritud ülemaailmsetesse 
elektroonilistesse sidevõrkudesse, kodanike 
ja ettevõtete jaoks rakendussektorites, mis 
hõlmavad kodanikukaitset, julgeolekut, e-
valitsust, telemeditsiini, teleharidust, 
otsingu- ja päästetöid, turismi ja vaba aja 
harrastusi, personaalnavigatsiooni, veokite 
haldamist, põllumajandust ja metsandust. 
Teadusuuringutes on rõhuasetus uute 
rakenduste arendamisel ning 
näidisülesannete ja ekspluatatsioonieelsete 
süsteemide arendamisel, kus satelliitside 
vastab tõhusalt nendele vajadustele.

Eesmärk on toetada uuenduslikke 
satelliitside rakendusi ja teenuseid, mis on 
sujuvalt integreeritud ülemaailmsetesse 
elektroonilistesse sidevõrkudesse, kodanike 
ja ettevõtete jaoks rakendussektorites, mis 
hõlmavad kodanikukaitset, julgeolekut, e-
valitsust, digitaalset ringhäälingut, 
telemeditsiini, teleharidust, otsingu- ja 
päästetöid, turismi ja vaba aja harrastusi, 
personaalnavigatsiooni, veokite haldamist, 
põllumajandust ja metsandust. 
Teadusuuringutes on rõhuasetus uute 
rakenduste arendamisel ning 
näidisülesannete ja ekspluatatsioonieelsete 
süsteemide arendamisel, kus satelliitside 
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vastab tõhusalt nendele vajadustele.

Or. en

Selgitus

Satelliitsideteenused võivad oluliselt kaasa aidata Euroopa digitaalsele üleminekule 2012. 
aastani ühe alternatiivse ringhäälingu võimalusena koos kaabeltelevisiooni ja ADSL 
ühendusega. Seega võib see mängida olulist osa digitaalse lõhe vähendamisel Euroopa 
riikide ja piirkondade vahel, eelkõige seoses digitaalse tele- ja raadioringhäälinguga 
mägipiirkondades või saartel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 432
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

teise täppjaotise kolmas a taane (uus)

– Tehnoloogiate väljatöötamine 
vähendamaks kosmosepõhiste teenuste 
keskkonnamõju.

Or. en

Selgitus

Kosmosepoliitika intensiivistamine tõstatab maailmaruumi saastamise küsimuse: keelatud 
jääkide plaan on juba praegu märkimisväärne ja põhjustanud mõned õnnetused. 
Teadusuuringud on vajalikud tagamaks, et kosmosesse lennutatud objektid peavad olema 
neutraliseeritavad. Samuti nõuab kosmosetransport väga suur energiakulu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 433
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

esimese täppjaotise esimese taande esimene lõik

Üldine eesmärk on toetada Euroopa 
kosmosetehnoloogia sektori 
konkurentsivõime tugevdamist tervikuna.

Üldine eesmärk on toetada Euroopa 
kosmosetehnoloogia sektori 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
tugevdamist tervikuna.

Or. en
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Selgitus

Kosmosepoliitika intensiivistamine tõstatab küsimuse seoses selle jätkusuutlikkuse ja 
keskkonnamõjuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 434
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

kolmanda täppjaotise esimese taande teine lõik

Eelkõige võiks kosmosetranspordi 
tehnoloogiale kaasa aidata teadustegevus, 
hinnates pikaajalisi vajadusi, aidates kaasa 
süsteemiuuringutele, mis võtavad arvesse 
lõpptarbija nõudmisi ja aidates kaasa 
varustavale tehnoloogilisele uurimistööle 
järgmise põlvkonna kanderakettide jaoks.

Eelkõige võiks kosmosetranspordi 
tehnoloogiale kaasa aidata teadustegevus, 
hinnates pikaajalisi vajadusi, aidates kaasa 
süsteemiuuringutele, mis võtavad arvesse 
lõpptarbija nõudmisi ja aidates kaasa 
varustavale tehnoloogilisele uurimistööle 
järgmise põlvkonna kanderakettide jaoks. 
Teadusuuringud võiksid toetada ka 
orbiidipealsete hooldustehnoloogiate 
väljatöötamist, et vähendada kulu 
kosmosepõhistele varadele, suurendades 
tegevusulatust, kosmosevarade 
kättesaadavust ja hooldatavust ning samuti 
reageerimisaega vajalike andmete 
saamiseks kosmosevara abil.

Or. en

Selgitus

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 435
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotise „Tegevused” 

kolmanda täppjaotise esimese taande teine a lõik (uus)

Teadustegevus võiks aidata kaasa ka 
orbiidipealsete hooldustehnoloogiate 
väljatöötamisele, et vähendada kulu 
kosmosepõhistele varadele, suurendades 
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tegevusulatust, kosmosevarade 
kättesaadavust ja hooldatavust ning samuti 
reageerimisaega vajalike andmete 
saamiseks kosmosevara abil.

Or. en

Selgitus

Euroopa kosmoseprogramm, mida on tõhustatud ja rakendatud tihedas koostöös Euroopa 
Kosmoseagentuuriga, on olnud väga edukas. Nimetatud edu on tekitanud väljakutse seada 
kosmosepoliitika prioriteedid ja töötada välja kulutasuvad kosmoseemissioonid, seadmata 
seejuures ohtu Euroopa suutlikkust tagada oma kosmoseoperatsioonid. Orbiidipealsete 
hooldusinfrastruktuuride väljatöötamine aitab kaasa nende eesmärkide saavutamisele, sest 
see vähendab kulusid, optimeerib kosmosevarade kasutamist ja kasutab paremini ära 
kosmoseandmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 436
I lisa osa „Teemad” jaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotise „Kosmos“ alljaotis 

„Reageerimine esilekerkivatele vajadustele ja ettenägematutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele”

Teadusuuringud esilekerkivate vajaduste 
vallas võimaldab tehnoloogiaarengu 
uuenduslikke lahendusi kosmoseuurimise 
valdkonnas, ning võimalikke kohandusi ja 
rakendusi teistes valdkondades (nt 
ressursside majandamine, bioloogilised 
protsessid ja uued materjalid). 
Ettenägematute poliitikast tulenevate 
vajadustega seotud teadusuuringute puhul 
võib käsitleda selliseid teemasid nagu 
kosmosepõhiste lahenduste pakkumine 
arengumaade toetuseks, uute kosmoseseire-
ja sidevahendite ja meetodite 
väljatöötamine, mis on seotud asjakohase 
ühenduse poliitikaga ja selle panusega 
sotsiaalsesse hõlvamisse. 

Teadusuuringud esilekerkivate vajaduste 
vallas võimaldab tehnoloogiaarengu 
uuenduslikke lahendusi kosmoseuurimise 
valdkonnas, ning võimalikke kohandusi ja 
rakendusi teistes valdkondades (nt 
ressursside majandamine, bioloogilised 
protsessid ja uued materjalid). 
Ettenägematute poliitikast tulenevate 
vajadustega seotud teadusuuringute puhul 
võib käsitleda selliseid teemasid nagu 
kosmosepõhiste lahenduste pakkumine 
arengumaade toetuseks, uute kosmoseseire-
ja sidevahendite ja meetodite 
väljatöötamine, mis on seotud asjakohase 
ühenduse poliitikaga ja selle panusega 
sotsiaalsesse hõlvamisse. Erilist tähelepanu 
pööratakse teadusuuringutele, mille 
eesmärgiks on parandada seiresüsteemide 
kosmosekomponenti, mis on suunatud 
kriitilistele infrastruktuuridele, nt: 
andmesidevõrgustikud, maismaa- ja 
meretransport, energiainfrastruktuurid 
ning samuti Euroopa võrkude kasutamine, 
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peamiselt väljaspool Euroopa piire.

Or. en

Selgitus

Kriitiliste infrastruktuuride julgeolekule suunatud teadusuuringud ei ole kaugeltki rahuldavad 
ajal, mil sellised infrastruktuurid on ülemaailmsel tasandil ülekoormatud. Üha sagedamini 
võetakse näiteks Euroopa energiavarusid mõjutavaid strateegilisi otsuseid vastu pärast 
julgeolekuvajaduste ja -nõuete äärmiselt hoolikat kaalumist. Teadusuuringute uuendamine 
kõnealuses valdkonnas, eelkõige seoses kosmosekomponendiga, on seetõttu hädavajalik.

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

Muudatusettepanek 437
I lisa osa „Teemad“ alljaotis 9 a (uus)

9a. Kosmos

Or. de

Selgitus

Vaatamata julgeoleku ja kosmose vahelistele seostele tuleks neid kahte teemat käsitleda kahe 
eraldi hästi määratletud prioriteedina.

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

Muudatusettepanek 438
I lisa osa „Teemad“ alljaotise „Julgeolek ja turvalisus“ jaotis „Kosmos“

9.2 Kosmos 10. Kosmos

Or. de

Selgitus

Vaatamata julgeoleku ja kosmose vahelistele seostele tuleks neid kahte teemat käsitleda kahe 
eraldi hästi määratletud prioriteedina.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 439
II lisa tabel
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Komisjoni ettepanek

Tervishoid 8317
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455
Info- ja sidetehnoloogia 12 670
nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad; 4832
Energeetika 2931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 2535
Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused 792
Julgeolek ja kosmos 3960

KOKKU: 44 432

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Tervishoid 8317
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455
Info- ja sidetehnoloogia 11 670
nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad; 4832
Energeetika 3931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 2535
Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused 792
Julgeolek ja kosmos 3960

KOKKU: 44 432

Or. en

Selgitus

IKT eelarve näib olevat liiga suur. Ettepanek on tõsta osa eelarvest energeetika valdkonda. 
Ümbertõstetud eelarve võiks olla adresseeritud ühistele teadusprojektidele (uurimiskeskused 
+ rajatised), mis käsiltevad IKT süsteeme taastuvate energiaallikate jaotatud tootmise 
integreerimiseks jaotusvõrkudes (nt aktiivne võrguhaldus).

Muudatusettepaneku esitaja(d):Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 440
II lisa tabel

Komisjoni ettepanek

Tervishoid 8317
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455
Info- ja sidetehnoloogia 12 670
Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad 4832
Energeetika 2931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 2535
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Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused 792
Julgeolek ja kosmos 3960

KOKKU: 44 432

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Tervishoid 9067
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455
Info- ja sidetehnoloogia 10 720
Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad 4832
Energeetika 3431
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 3035
Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused 992
Julgeolek ja kosmos 3960

KOKKU: 44 432

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 441
I lisa alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” esimene lõik

Esimese ühiste tehnoloogialagatuste kogumi 
teadustöö valdkonnad on allpool kindlaks 
määratud, tuginedes I lisas sätestatud 
kriteeriumidele. Need ühised 
tehnoloogiaalgatused käsitlevad 
mitmesuguseid väljakutseid. Iga juhtumi 
korral määratakse kindlaks konkreetne 
struktuur, et rakendada kokkulepitud ühiste 
tehnoloogiaalgatuste uurimisprogrammi ja 
tuua kokku vajalikud riiklikud ja 
erainvesteeringud ja kogu Euroopat 
hõlmavate jõupingutuste kooskõlastamine. 
Komisjon annab toetust teadusuuringute 
programmi rakendamiseks eraldi 
ettepanekute alusel (vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171). Võimalik on 
edasiste ühiste tehnoloogiaalgatuste 
kindlakstegemine I lisas täpsustatud 
kriteeriumide alusel ja nende esitamine 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
kestel.

Esimese ühiste tehnoloogialagatuste kogumi 
teadustöö valdkonnad on allpool kindlaks 
määratud, tuginedes I lisas sätestatud 
kriteeriumidele. Need ühised 
tehnoloogiaalgatused käsitlevad 
mitmesuguseid väljakutseid. Seega tuleb 
struktuurid kindlaks määrata vastavalt igale 
üksikjuhtumile, et need arvestaksid 
asjakohase teadusuuringute valdkonna 
eriomadustega. Seega tuleb struktuurid 
kindlaks määrata vastavalt igale 
üksikjuhtumile, et need arvestaksid 
asjakohase teadusuuringute valdkonna 
eriomadustega. Iga juhtumi korral 
määratakse kindlaks konkreetne struktuur, et 
rakendada kokkulepitud ühiste 
tehnoloogiaalgatuste uurimisprogrammi ja 
tuua kokku vajalikud riiklikud ja 
erainvesteeringud ja kogu Euroopat 
hõlmavate jõupingutuste kooskõlastamine. 
Komisjon annab toetust teadusuuringute 
programmi rakendamiseks eraldi 
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ettepanekute alusel (vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171). Võimalik on 
edasiste ühiste tehnoloogiaalgatuste, nt 
saastevaba energia tootmise, taastuvenergia 
ja ehituse valdkondades, kindlakstegemine I 
lisas täpsustatud kriteeriumide alusel ja 
nende esitamine seitsmenda raamprogrammi 
rakendamise kestel.

Or. en

Selgitus

Nimetatud valdkonnad on otsustava tähtsusega ja tohutu potentsiaaliga, seega tuleks neid 
mainida otsuse tekstis, nagu on nimetatud komisjoni ettepaneku seletuskirjas.

Täpsemalt seoses ehitusplatvormiga on see tõestanud oma suurt potentsiaali, tehes panuse 
energiatarbimise vähendamisse, kvaliteedi tõstmisesse, kulude vähendamisse, inimeste 
ohutuse ja tervise parandamisse ning samuti Euroopa majanduse konkurentsivõimele 
kaasaaitamisse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 442
I lisa alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” viienda täppjaotise esimene lõik

Euroopa peab jääma võtmetehnoloogiate 
eesliinile ning omama tulevikus 
jätkusuutlikku, uuenduslikku ja 
konkurentsivõimelist lennundust ja 
õhutranspordi tööstust. Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarendusmahuka tööstusena on 
Euroopa lennunduse ja õhutranspordi 
ettevõtete praegune konkurentsivõime 
maailmaturul olnud aastakümnete vältel 
rajatud olulistele erasektori 
teadusinvesteeringutele (tavaliselt 13 kuni 
15% käibest). Arvestades sektori eripära 
sõltuvad uued arengud sageli tõhusast 
koostööst riigi- ja avaliku sektori vahel. 

Euroopa peab jääma võtmetehnoloogiate 
eesliinile ning omama tulevikus 
jätkusuutlikku, uuenduslikku ja 
konkurentsivõimelist lennundust ja 
õhutranspordi tööstust. Roheliste 
tehnoloogiate väljatöötamine on eriti 
oluline kogu sektori konkurentsivõime 
tagamisel (sealhulgas tiivikõhusõidukid ja 
piirkondlikud õhusõidukid).
Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarendusmahuka tööstusena on 
Euroopa lennunduse ja õhutranspordi 
ettevõtete praegune konkurentsivõime 
maailmaturul olnud aastakümnete vältel 
rajatud olulistele erasektori 
teadusinvesteeringutele (tavaliselt 13 kuni 
15% käibest). Arvestades sektori eripära 
sõltuvad uued arengud sageli tõhusast 
koostööst riigi- ja avaliku sektori vahel. 

Or. en
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Selgitus

Õhutranspordi ökoloogiliselt säästvaks muutmine on kogu õhutranspordi sektori peamine 
tehnoloogiline prioriteet (mis hõlmab ka tiivikõhusõidukeid ja piirkondlikke õhusõidukeid).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 443
I lisa alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” viienda täppjaotise esimene lõik

Euroopa peab jääma võtmetehnoloogiate 
eesliinile ning omama tulevikus 
jätkusuutlikku, uuenduslikku ja 
konkurentsivõimelist lennundust ja 
õhutranspordi tööstust. Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarendusmahuka tööstusena on 
Euroopa lennunduse ja õhutranspordi 
ettevõtete praegune konkurentsivõime 
maailmaturul olnud aastakümnete vältel 
rajatud olulistele erasektori 
teadusinvesteeringutele (tavaliselt 13 kuni 
15% käibest). Arvestades sektori eripära 
sõltuvad uued arengud sageli tõhusast 
koostööst riigi- ja avaliku sektori vahel. 

Euroopa peab jääma võtmetehnoloogiate 
eesliinile ning omama tulevikus 
jätkusuutlikku, uuenduslikku ja 
konkurentsivõimelist lennundust ja 
õhutranspordi tööstust. Tegelikult on olemas 
teatavad sektorid, nt piirkondlik 
õhutransport, mille puhul Euroopal tuleb 
oma konkurentsivõime taastada ka 
tehnoloogiliselt innovatiivsete lahenduste 
abil ning teised, mille puhul 
konkurentsisurve on suurenemas. 
Teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarendusmahuka tööstusena on 
Euroopa lennunduse ja õhutranspordi 
ettevõtete praegune konkurentsivõime 
maailmaturul olnud aastakümnete vältel 
rajatud olulistele erasektori 
teadusinvesteeringutele (tavaliselt 13 kuni 
15% käibest). Arvestades sektori eripära 
sõltuvad uued arengud sageli tõhusast 
koostööst riigi- ja avaliku sektori vahel.

Or. en

Selgitus

1990ndatel aastatel Euroopa praktiliselt loobus piirkondlikust transpordist, ehkki see on 
laienev sektor, mis nõuab tehnoloogia kvaliteedi hüppelist tõstmist. Piirkondlik transport on 
siiski valdkond, mis võimaldab nende riikide kaasamist lennundusalastesse 
teadusuuringutesse, kes on selles valdkonnas vähem arenenud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 444
I lisa alljaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” viienda täppjaotise kolmas lõik

Lennunduse ja õhutranspordi valdkonnas Lennunduse ja õhutranspordi valdkonnas 
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tuleks ühtse Euroopa õhuruumi poliitika ja 
SESAME algatuse toetuseks suunata 
erinevaid valdkondi, nagu 
keskkonnasõbralik ja kulusäästlik 
õhusõiduk („roheline õhusõiduk“) ja 
lennuliikluse korraldamine.

tuleks ühtse Euroopa õhuruumi poliitika ja 
SESAME algatuse toetuseks suunata 
erinevaid valdkondi, nagu 
keskkonnasõbralik ja kulusäästlik 
õhutranspordi süsteem („roheline 
õhutranspordi süsteem“) ja lennuliikluse 
korraldamine.

Or. en

Selgitus

Mõiste „õhusõiduk“ on vähene. Praegu eelistab tööstus kasutada mõistet „õhutranspordi 
süsteem“.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 445
I lisa alljaotise „Riskijagamisrahastu” neljas lõik

Kõnealune toetus makstakse välja kord 
aastas. Iga-aastane summa määratakse 
kindlaks tööprogrammides, võttes arvesse 
iga-aastast tegevusaruannet ja prognoose, 
mille Euroopa Investeerimispank peab 
ühendusele esitama.

Toetusraha kogusumama kogu perioodiks 
ja hinangulised iga-aastased summad 
pakutakse eelnevalt välja. Kõnealune toetus 
makstakse välja kord aastas ning see summa 
vaadatakse üle tööprogrammides, võttes 
arvesse iga-aastast tegevusaruannet ja 
prognoose, mille Euroopa Investeerimispank 
peab ühendusele esitama.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 446
I lisa alljaotise „Riskijagamisrahastu” neljanda lõigu täppjaotis 2

Laiaulatuslike TTA meetmete abikõlblikkus. 
Ühised tehnoloogiaalgatused ja suured 
koostööprojektid, mida rahastatakse 
ühenduse poolt toetust saavate eriprogrammi 
teemade ja tegevuse alusel, on automaatselt 
abikõlblikud. Ka muid suuri Euroopa 
koostööprojekte, nt EUREKA võetakse 
arvesse. Vastavalt asutamislepingu artikli 
167 kohaselt vastuvõetud korraldusele 
sätestatakse toetuslepingus ka 

Laiaulatuslike TTA meetmete ja VKEde 
välja pakutud projektide abikõlblikkus. 
Ühised tehnoloogiaalgatused ja suured 
koostööprojektid, mida rahastatakse 
ühenduse poolt toetust saavate eriprogrammi 
teemade ja tegevuse alusel, on automaatselt 
abikõlblikud. Ka muid suuri Euroopa 
koostööprojekte, nt EUREKA võetakse 
arvesse. Täpsustada tuleks ka VKEde 
abikõlblikkust. Vastavalt asutamislepingu 
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menetlussätted ja kindlustatakse ühendusele 
võimalus panna teatud tingimustel veto 
Euroopa Investeerimispanga poolt pakutud 
laenu kasutamisele.

artikli 167 kohaselt vastuvõetud korraldusele 
sätestatakse toetuslepingus ka 
menetlussätted ja kindlustatakse ühendusele 
võimalus panna teatud tingimustel veto 
Euroopa Investeerimispanga poolt pakutud 
laenu kasutamisele.

Or. fr


