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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi „Koostöö”
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0440)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 166, mille alusel nõukogu konsulteeris 
parlamendiga (C6-0381/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 
250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

4. palub nõukogul uuesti pidada nõu Euroopa Parlamendiga, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikku liikmesriikides läbiviidavat

(4) See eriprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikku liikmesriikides läbi viidavat

  
1 ELTs seni avaldamata.
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tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tervishoiu, 
tarbijakaitse, tööhõive, energeetika, 
transpordi ja keskkonna valdkonnas 
võetavate meetmetega.

tegevust ja teisi ühenduse meetmeid.
Programmi alla kuuluvad tegevused tuleb 
seetõttu muuta võimalikult tõhusaks, 
suurendades vastastikust täiendavust ja 
koostoimet ühenduse teiste programmide 
ja tegevustega, eriti struktuurifondide, 
põllumajanduse, hariduse, koolituse, 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse, 
tööstuse, tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive, 
energeetika, transpordi, keskkonna ja 
teabeühiskonna valdkonnas võetavate 
meetmetega. 

Selgitus

Eriprogrammi raames rahastatavad tegevused peaksid olema tihedalt seotud teiste 
programmide ja tegevustega, et need täiendaksid üksteist ja et ELi erinevad 
poliitikavaldkonnad oleks selles valdkonnas kooskõlas.

Samuti tuleb püüelda koostoime poole teabeühiskonna tegevustega.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Vastavalt Euroopa Liidu 
teadusuuringute nõuanderühma 
(EURAB, 04.–09. aprill 2004) soovitustele 
ja Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2005. 
aasta teaduse- ja tehnikateemalisele 
resolutsioonile „Suunised Euroopa Liidu 
tulevase teadusuuringuid toetava poliitika 
jaoks”1 tuleb eriprogrammis „Koostöö”
erilist tähelepanu pöörata multi- ja 
interdistsiplinaarsusele. 
________________________
EÜT C 320 E, 15.12.2005, lk 259.

Selgitus

Eriprogrammi raames ei saa eirata teadus- ja tehnoloogiaringkondade keskset püüdlust ning 
seetõttu on vaja erimeetmeid multidistsiplinaarsuse ja interdistsiplinaarsuse tagamiseks 
programmides ja projektides.
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Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b) See eriprogramm peaks olema 
suunatud eelkõige teadmiste, tulemuste ja 
tehnoloogia siirdamisele riiklikust 
teadusuuringute sektorist ettevõtetesse, 
eriti VKEdesse, ning mehhanismidele, mis 
tagavad ettevõtete vajaduste tõhusa ja 
kooskõlastatud edastamise 
uurimisrühmadele. 

Selgitus

Eriprogrammi üks eesmärke on muuta Euroopa majandus konkurentsivõimelisemaks. 
Sellepärast peaksid ettevõtted kasutama programmi raames edendatud ja riiklike asutuste 
poolt läbi viidud teadusuuringute tulemusi toodete, protsesside jne täiustamiseks. Vaja on 
juurutada uusi mehhanisme ja stiimuleid ning täiustada olemasolevaid, et siirdatavad 
teadmised, võimekus ja tehnoloogiad oleksid ettevõtetele, eelkõige VKEdele, teada, et nad 
need omastaksid ja neid kasutaksid.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5

(5) Raamprogrammiga toetatav 
innovatsioon ning VKEdega seotud 
tegevus peaks täiendama
konkurentsivõimet ja innovatsiooni 
käsitleva raamprogrammi alusel läbiviidud
tegevust.

(5) Eriprogramm „Koostöö” peaks 
keskenduma eelkõige VKEde kohase 
osalemise tagamisele kõikides programmi 
tegevustes ja projektides. Tuleb püüda 
saavutada maksimaalne koostoime ja 
vastastikune täiendavus eriprogrammiga 
toetatavate uuendustegevuse ja VKEdega 
seotud tegevuste, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi alusel 
läbi viidud tegevuste ning ühenduste teiste 
programmide ja tegevuste vahel.

Selgitus

VKEd on Euroopa tööstuse nurgakivi, ent nende ettevõtete probleemid uuendustegevuse ning 
eelkõige uurimis- ja arendustegevuse läbiviimisel on hästi teada. Sellepärast on vaja võtta 
praktilisemaid ja keskendatumaid meetmeid, et soodustada VKEde osalemist programmides.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 5 a (uus)
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(5 a) Eriprogrammis „Koostöö” tuleks 
kohaselt arvestada piirkondade olulist 
rolli Euroopa teadusruumi elluviimisel, 
nagu seda on tunnustanud komisjon oma 
teatises Euroopa teadusruumi 
piirkondliku tahu kohta 
(KOM(2001)0549).

Selgitus

Komisjoni teatises KOM(2001)0549 mainitakse, et „piirkondlik uurimis- ja uuendustegevuse 
poliitika ja sellega seotud algatused võivad olla olulised liitmajanduste ja edukate 
tööstusrühmitiste tekkimisel.” Arvestades, et teatise põhisõnum on seotud ühenduse 
teadusuuringuid hõlmavate poliitikavaldkondadega, tuleb püüda ühendada piirkonnad tõelise 
Euroopa teadusruumi võrgustikku.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Käesolev eriprogramm peaks kaasa 
aitama rahastamisele 
„riskijagamisrahastust”, et parandada 
juurdepääsu Euroopa Investeerimispanga 
laenudele.

(7) Käesolev eriprogramm peaks kaasa 
aitama rahastamisele 
„riskijagamisrahastust”, et parandada 
juurdepääsu Euroopa Investeerimispanga 
laenudele. Eriprogrammist tuleks samuti 
anda sama suur osa abist, et katta VKEde 
projektides osalemisest tingitud riske, 
vabastades nad kohustusest esitada 
pangagarantiid.

Selgitus

VKEd on ettevõtted, kes oma eriliste omaduste ja ehituse tõttu vajavad kõige enam EIB 
rahastamisele ligipääsuks lihtsamat korda.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Rahvusvaheline koostöö peab 
keskenduma kahele prioriteedile, nimelt 
koostööle arenenud riikidega vastastikku 
huvi pakkuvatel teemadel, mis on eelkõige 
tihedalt seotud selle programmi 
teemadega, ning koostööle 
arengumaadega (nagu näiteks Ladina-
Ameerika riikidega) projektides, mille 
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eesmärk on muu hulgas edendada 
majandusliku ja sotsiaalse heaolu kasvu 
ning kaitsta keskkonda ja 
loodusressursse. 

Selgitus

Koostöö kolmandate riikidega peaks keskenduma kahele eraldiseisvale, aga teineteist 
täiendavale prioriteedile, nimelt koostööle arenenud riikidega (nagu USA, Kanada ja 
Jaapan), mis on oluline selleks, et olla erinevates teadus- ja muudes valdkondades endiselt 
esirinnas, ning koostööle, mille eesmärk on arengumaade majandusliku ja asotsiaalse arengu 
edendamine, pöörates erilist tähelepanu neile maadele (nt Ladina-Ameerika), millel on 
pikaaegsed ajaloolised ja kultuurilised suhted ja ühiskondlik sugulus ELi riikidega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 8 b (uus)

(8 b) Eeldusel, et sellistes rahvusvahelistes 
struktuurides nagu Eureka läbi viidavad 
tegevused võivad olla kasulik mudel 
ettevõtete suuremale osalemisele 
eriprogrammis „Koostöö” ning et Eureka 
kobarprogrammid on andnud positiivse 
panuse teadusuuringute konkreetsete 
strateegiliste valdkondade kasvule, tuleks 
tagada parem vastastikune täiendavus ja 
koostoime Eureka ja eriprogrammi vahel.

Selgitus

Valitsustevahelistes struktuurides läbi viidavaid mitte vaid ühenduse toimimisalasse 
kuuluvaid uurimis-, arendus- ja uuendustegevusi (nt Eureka) tuleks kooskõlastada 
raamprogrammi vastavate tegevustega, et kogemusi ja ressursse kasutataks vastastikku 
paremini.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Eriprogrammis „Koostöö” tuleks 
kohaselt arvestada ülikoolide kui põhiliste 
tipptasemel teadus- ja 
tehnoloogiauuringutega tegelevate 
asutuste rolli ning nende rolli Euroopa 
teadusruumi loomises, nagu seda on 
tunnustanud komisjon oma teatises 



PE 368.072v03-00 10/122 PR\613357ET.doc

ET

ülikoolide rolli kohta teadmiste Euroopas 
(KOM(2003)0058).

Selgitus

Eelmainitud teatises mööndakse, et Euroopa Liit „vajab tervet ja õitsvat ülikoolimaailma” 
ning et „Euroopa vajab tipptasemel ülikoole, et optimeerida teadmisteühiskonna aluseks 
olevaid protsesse.” Samuti viidatakse dokumendis vajadusele suurendada ülikoolide rolli 
selles valdkonnas, et need oleksid EList välja jäävate arenenud riikide ülikoolidest 
konkurentsivõimelisemad. Sellepärast on vaja eriprogrammis rõhutada ülikoolide rolli.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 9 c (uus)

(9 c) Eriprogrammiga „Koostöö” tuleb 
parandada ELi liikmesriikide ja 
piirkondade vahelist sidusust teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas ning aidata nii 
kaasa erinevate piirkondade vahelise 
tehnoloogialõhe vähendamisele.

Selgitus

Geograafiliste piirkondade sidususe tagamise poliitika, mis on ELile olulise tähtsusega, peaks 
kujundama kõiki teisi Euroopa poliitikavaldkondi, kaasa arvatud neid, mis käsitlevad teadust, 
tehnoloogiat ja uuendustegevust. Eriprogrammiga tuleks seetõttu aidata kaasa ELi 
liikmesriikide ja piirkondade vahelise tehnoloogialõhe vähendamisele.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 10

(10) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele.

(10) Eriprogramm „Koostöö” ja 
raamprogramm tervikuna peaks kaasa 
aitama jätkusuutliku arengu edendamisele. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada põhjenduse ulatust, et kõiki eriprogrammi ja 
seitsmenda raamprogrammi tahke käsitletaks Lissaboni strateegias mainitud jätkusuutliku 
arengu eesmärgi valguses.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 10 a (uus)
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(10 a) Eriprogramm „Koostöö” peab 
kaasa aitama teaduse ja tehnoloogia 
arengutest teavitamisele, et tuua teadus ja 
tehnoloogia ühiskonnale lähemale.

Selgitus

Teadus ja tehnoloogia on 21. sajandi kultuuri oluline osa, mistõttu peaksid programmi 
tegevused aitama tõsta ühiskonna teadlikkust teadusest.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 10 b (uus)

(10 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kokkuleppes 2007.–2013. aasta 
finantsperspektiivi kohta ei ole 
eriprogrammi „Koostöö” eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke rahalisi 
vahendeid. Sellepärast tuleb 2009. aastal 
korraldataval finantsperspektiivi 
läbivaatamisel esitada uus ettepanek, mis 
on kooskõlas liidu taotlustega.

Selgitus

2005. aasta detsembris toimunud Euroopa Nõukogu istungjärgul ja sellele järgnevas nõukogu 
ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi kohta otsustati 
vähendada seitsmenda raamprogrammi assigneeringuid algse ettepanekuga võrreldes 
peaaegu 30% võrra. Seetõttu vähendatakse vastavalt ka eriprogrammi jaoks mõeldud 
summasid.

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes nähakse siiski ette ühenduse eelarve 
ülevaatamine 2009. aastal. Komisjon ja nõukogu peaksid selleks ajaks jõudma Euroopa 
Parlamendiga assigneeringute olulise suurendamise osas ühisele meelele.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 11

(11) Raamprogrammi usaldusväärne 
finantsjuhtimine ja rakendamine, samuti 
lihtne juurdepääs kõigi osalejate jaoks 
tuleks tagada võimalikult tõhusal ja 
kasutajasõbralikul viisil vastavalt nõukogu 
25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 

(11) Vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. 
aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002, mis käsitleb Euroopa
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, ja komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
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Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust, komisjoni 23. 
detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ, 
Euratom) nr 2342/2002, millega 
kehtestatakse Euroopa ühenduste eelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust 
käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad ning nende edasistele 
muudatustele .

finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, ning nende edasistele 
muudatustele peab komisjon tagama 
raamprogrammi ja eriprogrammi 
„Koostöö” mõistliku finantsjuhtimise 
ning nende võimalikult lihtsa ja tõhusa 
rakendamise, samuti läbipaistvuse, 
selguse ja kõigi osalejate lihtsa 
juurdepääsu.

Selgitus

See põhimõte nõuab põhjenduste selgemaks muutmist.

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Eelnimetatud arvnäitajaid 
kohandatakse pärast 2009. aastal 
korraldatavat finantsperspektiivi 
läbivaatamist.

Selgitus

2005. aasta detsembris toimunud Euroopa Nõukogu istungjärgul ja sellele järgnevas nõukogu 
ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi kohta otsustati 
vähendada seitsmenda raamprogrammi assigneeringuid algse ettepanekuga võrreldes 
peaaegu 30% võrra. Seetõttu vähendatakse vastavalt ka eriprogrammi jaoks mõeldud 
summasid.

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes nähakse siiski ette ühenduse eelarve 
ülevaatamine 2009. aastal. Komisjon ja nõukogu peaksid selleks ajaks jõudma Euroopa 
Parlamendiga assigneeringute olulise suurendamise osas ühisele meelele.

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõige 2

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid 
teadusuuringuid. Vajaduse korral seda 
ajakohastatakse.

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid 
teadusuuringuid, soodustatakse nende 
tegevuste kooskõlastamist tööprogrammi 
tegevustega ning aidatakse kaasa nende 
vastastikusele võimendamisele. Vajaduse 
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korral seda ajakohastatakse.

Selgitus

Ühenduse uurimis- ja arendustegevuse paremaks korraldamiseks ja nende mõju 
optimeerimiseks peavad toetust saavad tegevused aitama soodustada riiklike jõupingutuste 
kooskõlastamist ja suurendama nende mõju ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 3

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

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskavade raames kaudseid 
meetmeid käsitlevaid taotlusi ja valitakse 
välja projektid. Kriteeriumideks on 
teaduslik ja tehniline tipptase, mõju
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule 
ning elluviimise kvaliteet ja tõhusus, 
kaasa arvatud vahendite tõhus 
kasutamine. Hiljem võib lisanõudeid, 
koefitsiente ja lävendeid kõnealuse 
tööprogrammi raames täpsustada või 
täiendada.

Selgitus

Projektide valimise kriteeriumid peavad olema selgelt välja toodud, pöörates erilist 
tähelepanu teaduslikule ja tehnilisele tipptasemele, majandusliku ja sotsiaalse arengu 
mõjutamisele ning elluviimise tõhususele (eelkõige vahendite tõhusale kasutamisele), et 
investeeringud oleksid tasuvamad ja kasu saaksid need uurimisrühmad, kes suudavad 
kasutada samade summade eest kõige rohkem ressursse.

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõike 2 punkt a

(a) artikli 6 lõikes 1 osutatud 
tööprogramm;

a) artikli 6 lõikes 1 osutatud tööprogramm, 
sealhulgas prioriteetidele vastavalt 
kasutatavad vahendid, kasutamisega 
seotud järgnevad kohandamised, 
konkursside sisu ning kohaldatavad 
valiku- ja hindamiskriteeriumid;
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Selgitus

Eeltoodud selgitusi on vaja selleks, et tagada artikli 8 sätete parem rakendamine.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
korrapäraselt asuandeid eriprogrammi 
elluviimise üldise seisu kohta ning annab 
parlamendile kogu teabe, mida see vajab 
kohase järelevalve teostamiseks. 
2. Euroopa Parlament avaldab arvamust 
järgneva kohta:
a) artikli 6 lõikes 1 osutatud 
tööprogramm;
b) II lisas sätestatud summa suunava 
jaotuse võimalikud korrigeerimised.

Selgitus

Kuna asutamislepingus on sätestatud, et Euroopa Parlamendiga tuleb eriprogrammi 
vastuvõtmise osas nõu pidada, on loogiline, et seda tehtaks ka tööprogrammi ja summade 
soovitusliku jaotuse muutmise puhul.

Muudatusettepanek 20
I lisa viies lõik a (uus)

Erilist tähelepanu pööratakse ELi 
liikmesriikide ja piirkondade vahelise 
sidususe parandamisele teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, eelkõige seoses 
meetmetega, mille eesmärk on vähendada 
tehnoloogialõhet erinevate piirkondade 
vahel, parandades valikuliselt ettevõtete 
tehnoloogilist suutlikkust kõikidel 
tasemetel. Selleks kooskõlastatakse 
raamprogrammi tegevusi komisjoni teiste 
poliitikavaldkondade tegevussuundadega, 
eelkõige regionaalpoliitika ning 
konkurentsivõime- ja 
uuendustegevuspoliitikaga.
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Selgitus

Geograafiliste piirkondade sidususe tagamise poliitika, mis on ELile olulise tähtsusega, peaks 
kujundama kõiki teisi Euroopa poliitikavaldkondi. Suured tehnoloogilised erinevused –
tehnoloogialõhe – ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel on üldiselt ilmekamad kui 
majanduslikud või elukvaliteedi erinevused. Koostööprogramm peab aitama vähendada ELi 
liikmesriikide ja piirkondade ettevõtete tehnoloogilise võimsuse erinevusi ning programmi 
raames ja regionaalpoliitikas on vaja ühist tegutsemist selles suunas.

Muudatusettepanek 21
I lisa jaotise „Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat hõlmavad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid” esimese lõigu sissejuhatus

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

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

Selgitus

Turismisektor ja sellega seotud tehnoloogiad on suurepärane teadusuuringutele 
teemadevahelise lähenemise vajaduse näide. Lisaks turismi enda mõjule tuleb arvestada ka 
teisi tegureid nagu rannajoone säilimine, hüdraulikapaigaldiste mõju, jäätmetöötlustsehhide 
ning maa- ja linnakeskkonna vastastikune mõju jne.

Muudatusettepanek 22
I lisa jaotise „Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat hõlmavad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid” esimene lõik a (uus)

Tööprogrammis sätestatakse konkreetsed 
meetmed multidistsiplinaarsuse 
soodustamiseks erinevate temaatiliste 
prioriteetide vahel ja sees, eelkõige 
konkreetsete konkursside teel.

Selgitus

Tööprogrammis tuleks sätestada multidistsiplinaarsuse edendamise mehhanismid ja 
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vahendid, sealhulgas konkreetsed konkursid iga prioriteetteema raames ja mitut teemat 
hõlmavad ühised projektikonkursid.

Muudatusettepanek 23
I lisa jaotise „Multidistsiplinaarsed ja mitut teemat hõlmavad teadusuuringud, sealhulgas 

ühised projektikonkursid” teine lõik
Euroopa Komisjon tagab käesoleva 
eriprogrammi teemade ja seitsmenda 
raamprogrammi teiste eriprogrammide 
alusel võetavate meetmete 
kooskõlastamise, näiteks nende, mis 
käsitlevad teadusuuringute infrastruktuure 
eriprogrammis „Võimekus”.

Euroopa Komisjon tagab käesoleva 
eriprogrammi teemade ja seitsmenda 
raamprogrammi teiste eriprogrammide 
alusel võetavate meetmete 
kooskõlastamise, näiteks nende, mis 
käsitlevad teadusuuringute infrastruktuure 
eriprogrammis „Võimekus”. 
Tööprogrammis määratletakse tegevused, 
mida on vaja eraldi kooskõlastada teiste 
eriprogrammide tegevustega, ja 
mehhanismid, mis tagavad 
kooskõlastamise tõhususe.

Selgitus

Eritähelepanu vajab eriprogrammi teadusuuringute kooskõlastamine teiste eriprogrammide 
tegevustega, mis soodustavad nende elluviimist, levitamist ja kasutamist.

Muudatusettepanek 24
I lisa jaotise „Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega” esimene lõik

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

Teemade jätkuv tööstuslik asjakohasus 
tagatakse muude allikate seas mitmete 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööle 
tuginedes. Seega aitab käesolev 
eriprogramm kaasa Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide kehtestatud ja 
väljatöötatud strateegiliste teadusuuringute 
kavade rakendamisele, kui need sisaldavad 
endas tõelist Euroopa lisaväärtust. 
Raamprogrammi elluviimisel tuleb 
algatuse uudsuse tõttu välja töötada uued 
mehhanismid strateegiliste 
teadusuuringute kava temaatiliste 
prioriteetide ja üldiste küsimustega seotud 
ettepanekute kooskõlastamiseks, et 
soodustada nende elluviimise võimalikku 
kooskõlastamist ja ühtlustamist. Umbes 
kolmekümne tehnoloogiaplatvormi 
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olemasolu arvestades on vaja kasutada 
ühtseid kriteeriume ja optimeerida 
platvormide tegevusi, pidades silmas 
eelkõige seda, et need kajastavad tööstuse 
vaateid ja võetud kohustusi. Nende 
tehnilise sisu üksikasjalikumat kaasamist 
kajastatakse edaspidi konkreetsete 
projektikonkursside detailse tööprogrammi 
väljatöötamisel.

Selgitus

Tehnoloogiaplatvormid on hiljuti toimunud areng, mille eesmärk on parandada seitsmenda 
raamprogrammi tegevuste konkurentsivõimet ning kaasata tööstus uurimis- ja 
arendustegevusse tehtavate erainvesteeringute suurendamisse. Arvestades seda, et need on 
uued tööstusega nõupidamise mehhanismid, tuleb tagada strateegiliste teadusuuringute kava 
elluviimisettepanekute sidusus ja hallatavus seoses temaatiliste prioriteetide ja üldiste 
küsimustega. Erilist tähelepanu on vaja pöörata nende võimalikule koostoimele, et vältida 
topeltrahastamist ja tagada suurem multidistsiplinaarsus.

Muudatusettepanek 25
I lisa jaotise „Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega” kolmas lõik

Iga teema all rakendatakse avatud ja 
paindlikul viisil lisaks määratletud 
tegevusele erimeetmeid, mis on vastuseks 
„esilekerkivatele vajadustele” ja 
„ettenägematutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele”. Nende meetmete 
rakendamine tagab lihtsa, sidusa ja 
kooskõlastatud lähenemisviisi kogu 
eriprogrammi raames ja mitut teemat 
läbivate või teemadest väljapoole jäävate 
valdkondadevaheliste teadusuuringute 
rahastamise.

Iga teema all rakendatakse avatud ja 
paindlikul viisil lisaks määratletud 
tegevusele üle prioriteetsete teemade 
ulatuvaid erimeetmeid, mis on vastuseks 
„esilekerkivatele vajadustele” ja 
„ettenägematutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele”. Nende meetmete 
rakendamine tagab lihtsa, sidusa ja 
kooskõlastatud lähenemisviisi kogu 
eriprogrammi raames ja mitut teemat 
läbivate või teemadest väljapoole jäävate 
valdkondadevaheliste teadusuuringute 
rahastamise.

Selgitus

Tuleb langetada otsus toetada poliitikavaldkondi teaduslikult ka väljaspool 
prioriteetteemasid.

Muudatusettepanek 26
I lisa jaotise „Kohandamine muutuvate vajaduste ja võimalustega” kolmanda lõigu taane 2
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• Ettenägematud poliitikast tulenevad 
vajadused: reageerida paindlikult 
raamprogrammi käigus ilmnevatele 
uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, näiteks ettenägematud 
arengutendentsid või sündmused, 
mille puhul tuleb kiiresti reageerida 
(nt uued epideemiad, probleemid 
seoses toidu ohutusega või 
loodusõnnetused või 
solidaarsusmeetmed). Selle 
rakendamine toimub tihedas seoses 
Euroopa Liidu vastava poliitikaga. 
Aasta tööprogrammi võib 
kiireloomulisema uurimisvajaduse 
korral muuta.

• Ettenägematud poliitikast tulenevad 
vajadused: reageerida paindlikult 
raamprogrammi käigus ilmnevatele 
uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, mis on kindlaks tehtud 
koostöös liikmesriikidega, näiteks 
ettenägematud arengud või 
sündmused, mille puhul tuleb 
kiiresti reageerida (nt uued 
epideemiad, probleemid seoses 
toidu ohutusega, loodusõnnetused 
või solidaarsusmeetmed). Selle 
rakendamine toimub tihedas seoses 
Euroopa Liidu vastava poliitikaga. 
Aasta tööprogrammi võib 
kiireloomulisema uurimisvajaduse 
korral muuta.

Selgitus

Liikmesriigid tuleb kaasata uute poliitikast tulenevate vajadustega seotud otsuste 
langetamisse.

Muudatusettepanek 27
I lisa jaotise „Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus” esimese lõigu sissejuhatus

Et tugevdada ELi teadustegevuse
väljundite hajutatust ja kasutamist, 
toetatakse kõigis teemavaldkondades 
teadmiste levitamist ja tulemuste 
edastamist, kaasa arvatud 
poliitikakujundajad, sealhulgas võrgu-
/vahendusalgatuste, seminaride ja ürituste, 
välisekspertide abi ja elektrooniliste
teabeteenuste rahastamise kaudu. Seda 
rakendatakse igas teemavaldkonnas 
järgmisel viisil:

Et tugevdada ELi teadusuuringute
väljundite levitamist, kasutamist ja mõju,
toetatakse kõigis teemavaldkondades 
teadmiste levitamist (kaasa arvatud 
poliitikakujundajatele) ja siirdamist ning 
tulemuste kasutamist, sealhulgas 
võrgustumis- või vahendusalgatuste, 
seminaride ja ürituste, välisekspertide abi 
ning teabe- ja konsultatsiooniteenuste
rahastamise kaudu. Seda rakendatakse igas 
teemavaldkonnas järgmisel viisil:

Selgitus

Teadusuuringute hea kasutamise tagamiseks on vaja mainida tulemuste kasutamist.

Muudatusettepanek 28
I lisa jaotise „Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus” esimese lõigu teine taane
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– eesmärgipärase abi pakkumine 
projektidele ja konsortsiumidele, et teha 
neile kättesaadavaks tulemuste 
optimaalseks kasutamiseks vajalikud 
oskused;

– eesmärgipärase abi pakkumine 
projektidele ja konsortsiumidele, et teha 
neile kättesaadavaks tulemuste 
optimaalseks kasutamiseks vajalikud 
oskused ja ressursid (eelkõige rahalised 
ressursid);

Selgitus

Vaja on püüda vähendada takistusi, mis ei võimalda teadlaste juurdepääsu rahastamisele, 
mida on vaja teadusuuringute tulemuste kasutamiseks äritegevuses.

Muudatusettepanek 29
I lisa jaotise „Levitamine, teadmiste edasiandmine ja laiem osalus” teine lõik

Tagatakse levitamise ja teadmiste 
edasiandmise kooskõlastamine kogu 
raamprogrammi piires. Konkurentsivõime 
ja innovatsiooni programmiga 
rakendatakse innovatsiooni toetamiseks 
täiendavaid meetmeid. Kasutatakse ära 
potentsiaalset koostoimet hariduse ja 
teadustegevuse vahel ning selgitatakse 
välja head tavad, eelkõige selleks, et 
edendada karjäärivõimalusi 
teadustegevuses.

Levitamise ning teadmiste edasiandmise ja
kasutamise edendamise kooskõlastamine 
kogu raamprogrammi piires tagatakse 
konkurentsivõimeprogrammi raames 
uuendustegevust toetavate 
täiendmeetmetega koostoimelise ühtse 
strateegia elluviimise ja pideva järelevalve 
teel. Kasutatakse ära potentsiaalset 
koostoimet hariduse ja teadusuuringute
vahel ning selgitatakse välja head tavad, 
eelkõige selleks, et edendada 
karjäärivõimalusi ja liikuvust 
teadusuuringute valdkonnas.

Struktuurifonde – regionaalpoliitika 
põhivahendit – kasutatakse selle 
eriprogrammi tegevuste kooskõlastamise 
edendamiseks. Komisjon vaatab selleks 
üle mõlema programmi 
rakenduseeskirjad, et kõrvaldada sobiva 
koostöö ja iga tegevuse aluseks olevate 
põhimõtete omavahelise täiendavuse 
takistused. Koostööprogrammi raames 
korraldatavates konkurssides on kohased 
sätted, mis soodustavad ressursside 
koondamist. Osalemiseeskirjades 
sätestatakse selline kooskõlastamine kahe 
programmi vahel.

Selgitus

Uurimis- ja arendustegevuse strukturaalne rahastamine on tugevdanud uurimis- ja 
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arendustegevuse struktuure, sest ressursse on jaotatud piirkondlikul tasandil ja kasutatud on 
peamisi lähenemiskriteeriume. Raamprogrammi rahastamine on keskendunud peamiselt 
teadusuuringutele ning aluseks on võetud tipptase ja konkurentsivõime ning riikidevaheline 
koostöö.

Mõlemate kriteeriumirühmade kasutamine eraldi ja kooskõlastamatult on viinud selleni, et 
puudub sobivus struktuuride ja tegevuste vahel.

Sellepärast tuleks koostööprogramm kooskõlastada struktuurifondide abil rakendatavate 
meetmetega.

Muudatusettepanek 30
I lisa jaotis „Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemine”

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

Soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKE) optimaalset 
osalemist teemavaldkondades, eelkõige 
parema finants- ja halduskorra 
sisseseadmisega, suurema paindlikkusega
sobiva rahastamiskava valikul ja 
konkreetsete osalemisstiimulitega. Lisaks 
sellele võetakse selle eriprogrammi 
teemavaldkondade sisu väljatöötamisel 
nõuetekohaselt arvesse VKEde (kaasa 
arvatud madalama taseme tehnoloogiaga 
ettevõtete) uurimisvajadusi ja -potentsiaali.
Tööprogrammis ja VKEde osalemist 
edendavas ühtses strateegias tuuakse välja
selleotstarbelised praktilised sammud, 
sealhulgas konkursid, mis on VKEde 
erivajaduste jaoks sobivad ja VKEdele 
erilist huvi pakkuvates valdkondades.
Erimeetmed teadusuuringute toetamiseks 
VKEde või VKEde ühenduste huvides on 
lisatud eriprogrammi „Võimekus”, et
edendada VKEde osalemist kogu 
raamprogrammis. Need meetmed 
täiendavad konkurentsivõime ja
uuendustegevuse programmi meetmeid 
ning neid kooskõlastatakse omavahel.

Selgitus

VKEde uuenduspotentsiaali korralikuks ärakasutamiseks igas teemavaldkonnas ja sektoris on 
vaja sõnastada ja ellu viia eristrateegia, mida regulaarselt hinnatakse. Vajaduse korral on 
vaja välja kuulutada VKEde (k.a alama tehnoloogia valdkondades tegutsevate VKEde) 
erivajadustele kohandatud konkursid. Nende sektorite tehnoloogia uuendamine on ELi 
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majanduskasvu ja tööhõive edendamisel olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 31
I lisa jaotis “Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemine” esimene lõik a, b ja c 

(uued)

Lisaks eriprogrammis „Võimekus” 
VKEde jaoks mõeldud erimeetmetele on 
üldiselt eesmärk eraldada 
koostööprogrammi kõikide teemade 
üldisest eelarvest vähemalt 20% VKEdele.
VKEde osalust soodustatakse 
prioriteetsete teemaprojektide ja 
tehnoloogiaplatvormide rühmitamisega.
VKEde osalusega projekte püütakse 
rahastada maksimaalselt ühenduse 
kõikidest allikatest, kaasa arvatud EIBst 
ja EIFist.
Eriprogrammist toetatakse VKEde 
projektides osalemisest tingitud riskide 
katmist, et neilt ei oleks vaja nõuda 
pangagarantiid.

Selgitus

VKEde osalemist tuleb soodustada rühmitiste moodustamisega. Selliste meetmete tõhususe 
tagamiseks on vaja garanteeritud miinimumeelarvet ja mõistliku juhtimise kohustust.

Muudatusettepanek 32
I lisa jaotise „Eetilised aspektid” esimene lõik

Käesoleva eriprogrammi rakendamise ja 
sellest tuleneva teadustegevuse käigus 
tuleb austada elementaarseid eetilisi 
põhimõtteid. Nende hulka kuuluvad muu 
hulgas ELi põhiõiguste harta põhimõtted, 
mis hõlmavad järgmist: inimväärikuse ja -
elu kaitse, isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse ning loomade ja keskkonna 
kaitse kooskõlas ühenduse õiguse ning 
vastavate rahvusvaheliste konventsioonide 
ja tegevusjuhendite viimaste 
redaktsioonidega, näiteks Helsingi 
deklaratsioon, Oviedos 4. aprillil 1997 

Käesoleva eriprogrammi rakendamise ja 
sellest tulenevate teadusuuringute käigus 
tuleb austada elementaarseid eetilisi 
põhimõtteid ning kanda hoolt selle eest, et 
vältida pettusi teadusvaldkonnas. Nende 
hulka kuuluvad muu hulgas ELi 
põhiõiguste harta põhimõtted, mis 
hõlmavad järgmist: inimväärikuse ja -elu 
kaitse, isikuandmete ja eraelu puutumatuse 
ning loomade ja keskkonna kaitse 
kooskõlas ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide, suuniste
ja tegevusjuhendite viimaste 
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allkirjastatud Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon 
ja selle lisaprotokoll, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) vastavad 
resolutsioonid.

redaktsioonidega, näiteks Helsingi 
deklaratsioon, Oviedos 4. aprillil 1997 
allkirjastatud Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon 
ja selle lisaprotokollid, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) vastavad 
resolutsioonid.

Selgitus

Üksikud teadusalased pettused võivad saboteerida teadlaste ja nende töö usaldusväärsust ja 
usku neisse.

Selle eriprogrammi raames tuleb sätestada meetmed kelmuste vältimiseks fondide tegevuse, 
mis aitavad kõrvaldada kõik kahtlused teadusuuringute kombekohasuses.

Muudatusettepanek 33
I lisa jaotise „Koostöö uurimistegevuse valdkonnas” esimene lõik a (uus)

ELi teadus- ja tehnoloogiabaasi 
tugevdamisel on ülikoolidel oluline roll 
põhiliste tipptasemel teadusuuringutega 
tegelevate asutustena ning Euroopa 
teadusruumi loomises.

Selgitus

Komisjon möönab oma teatises ülikollide rolli kohta teadmiste Euroopas (KOM(2003)0058), 
et „Euroopa vajab tipptasemel ülikoole, et optimeerida teadmisteühiskonna aluseks olevaid 
protsesse.” Samuti viidatakse dokumendis vajadusele suurendada ülikoolide rolli selles 
valdkonnas, et need oleksid EList välja jäävate arenenud riikide ülikoolidest 
konkurentsivõimelisemad. Sellepärast on vaja eriprogrammis rõhutada ülikoolide rolli.

Muudatusettepanek 34
I lisa jaotis „Ühised tehnoloogiaalgatused”

Vähestel juhtudel õigustavad 
teadusuuringute ja tehnoloogia arengu 

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

eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, peavad ühendama
erasektori investeeringuid ning siseriikliku 
ja Euroopa avaliku sektori 
finantseeringuid, sealhulgas 
kapitaliinvesteeringuid ja toetuste 
rahastamist teadusuuringute 
raamprogrammi raames. Seitsmenda 
raamprogrammi mehhanisme ja laenude 
rahastamist Euroopa Investeerimispanga 
poolt tuleb struktureerida nii, et 
soodustada EIB osalust ühiste 
tehnoloogiaalgatuste elluviimise eest 
vastutavates ühisettevõtetes. Ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi võib otsustada eraldi 
ettepanekute alusel (nt vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171).

Ühised tehnoloogiaalgatused määratakse 
kindlaks mitmete kriteeriumide, sealhulgas 
järgmiste alusel:

Ühised tehnoloogiaalgatused määratakse 
kindlaks mitmete kriteeriumide, sealhulgas 
järgmiste alusel: 

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisandväärtus;

– Euroopa tasandil võetavate meetmete 
lisaväärtus seatud eesmärgi jaoks;

– avaliku ja erasektori partnerluse 
olemasolu;

– taotletava eesmärgi kindlaksmääramise 
tase ja selgus;

– taotletava eesmärgi kindlaksmääramise 
tase ja selgus;

– tööstusvaldkonna rahalise ja materiaalse 
panuse osakaal;

– tööstusvaldkonna rahalise ja materiaalse 
panuse osakaal;

– mõju tööstusalasele konkurentsivõimele 
ja majanduskasvule;

– mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele ja majanduskasvule;

– ulatuslikumate poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks antava panuse olulisus;

– ulatuslikumate poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks antava panuse olulisus;

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

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

– suutmatus saavutada eesmärki 
olemasolevate vahendite abil.

– suutmatus saavutada eesmärki 
olemasolevate vahendite abil. 

Erilist tähelepanu pööratakse üldisele Erilist tähelepanu pööratakse üldisele 



PE 368.072v03-00 24/122 PR\613357ET.doc

ET

vastavusele ja kooskõlale samasse 
valdkonda kuuluvate ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ning riiklike 
programmide ja projektide vahel. Vajaduse 
korral soodustatakse ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete kaasamist.

sidususele ja kooskõlale samasse 
valdkonda kuuluvate ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ning riiklike 
programmide ja projektide vahel. Vajaduse 
korral soodustatakse ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete kaasamist, 
soodustades ühiste tehnoloogiaalgatuste 
juhtimise eest vastutavates ühisettevõtetes 
osalemiseks vajaliku miinimumkapitali 
vähendamist.

Esimene ühiste tehnoloogiaalaste algatuste 
kogum on ära toodud III lisas ja nende 
suhtes võidakse teha eraldi ettepanekud 
vastavalt asutamislepingu artiklile 171. 
Edasisi ühiseid tehnoloogiaalaseid algatusi 
võib määratleda eespool toodud 
kriteeriumide alusel ning kavandada 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
ajal.

Esimene ühiste tehnoloogiaalaste algatuste 
kogum on ära toodud III lisas ja nende 
suhtes võidakse teha eraldi ettepanekud (nt 
vastavalt asutamislepingu artiklile 171). 

Edasisi ühiseid tehnoloogiaalaseid algatusi 
võib määratleda eespool toodud 
kriteeriumide alusel ning kavandada 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
ajal. Nende elluviimise üle otsustamise 
prioriteedid määratakse kindlaks 
ühendatud juhtimise kaalutluste põhjal. 
Kuna ühised tehnoloogiaalgatused on 
uued tehnilise ja finantsjuhtimise ning 
eriprogrammis „Koostöö” osalemise 
vahendid, peab komisjon koostama 
juhtimismehhanismid, mis tagavad 
kriteeriumide täitmise ja prioriteetide 
läbipaistvuse, ning esitama Euroopa 
Parlamendile korrapäraselt sellekohased 
aruanded.

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi uus vahend – ühised tehnoloogiaalgatused – tuleb ellu viia 
artikli 171 alusel ja selleks tuleb luua ühisettevõtted. Seetõttu on prioriteetide seadmisel vaja 
tagada nii avaliku kui erakapitali olemasolu ühisettevõttes.

Muudatusettepanek 35
I lisa jaotis „Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine”

Selles valdkonnas võetud meetmed Selles valdkonnas võetavad meetmed 
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põhinevad kahel põhivahendil: ERA-NET-
süsteem ja ühenduse osalemine ühiselt 
rakendatavates siseriiklikes 
uurimisprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169). Meetmeid kasutatakse ka 
täiendavuse ja koostoime edendamiseks 
raamprogrammi ja selliste 
valitsustevaheliste struktuuride raames 
toimunud tegevuste vahel nagu EUREKA, 
EIRO foorum ja COST. COSTi 
haldamiseks ja kooskõlastamiseks antakse 
rahalist toetust, et COST saaks jätkuvalt 
aidata kaasa siseriiklikul tasandil 
rahastatavate uurimisrühmade töö 
kooskõlastamisele ja ressursside 
vahetamisele.

põhinevad kahel põhivahendil: ERA-NET-
süsteem ja ühenduse osalemine ühiselt 
rakendatavates siseriiklikes 
uurimisprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169). Meetmeid kasutatakse ka 
vastastikuse täiendavuse ja koostoime 
edendamiseks raamprogrammi ja selliste 
valitsustevaheliste struktuuride raames 
tehtavate tegevuste vahel nagu EUREKA, 
EIRO foorum ja COST, tingimusel, et 
need toetavad raamprogrammi 
üldeesmärke ja kuuluvad selgelt selle 
temaatiliste prioriteetide alla. COSTi 
haldamiseks ja kooskõlastamiseks antakse 
rahalist toetust, et COST saaks jätkuvalt 
aidata kaasa siseriiklikul tasandil 
rahastatavate uurimisrühmade töö 
kooskõlastamisele ja ressursside 
vahetamisele kooskõlas raamprogrammi 
eesmärkidega ning et saavutada teiste 
ühenduse tasandi organisatsioonide 
laiemat osalust.

Kui meetmed on neist teemadest ühe 
kohaldamisalas, toetatakse neid kõnealuse 
teema alla kuuluvate tegevuste ühtse osana. 
Kui tegemist on horisontaalsete 
meetmetega, toetatakse neid vastavate 
teemade raames ühiselt.

Kui meetmed on neist teemadest ühe 
kohaldamisalas, toetatakse neid kõnealuse 
teema alla kuuluvate tegevuste ühtse osana. 
Kui tegemist on horisontaalsete 
meetmetega, toetatakse neid vastavate 
teemade raames ühiselt.

Kui meetmed on mõne teise seitsmendat 
raamprogrammi rakendava eriprogrammi 
kohaldamisalas, toetatakse neid kõnealuse 
eriprogrammi raames.

Kui meetmed on mõne teise seitsmendat 
raamprogrammi rakendava eriprogrammi 
kohaldamisalas, toetatakse neid kõnealuse 
eriprogrammi raames.

ERA-NET-süsteemiga arendatakse ja 
tugevdatakse riiklike ja piirkondlike 
teadusuuringute kooskõlastamist:

ERA-NET-süsteemiga arendatakse ja 
tugevdatakse riiklike ja piirkondlike 
teadusuuringute kooskõlastamist:

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

– luues raamistiku osalejatele, kes 
rakendavad avalikke ja/või 
erauurimisprogramme, et tõhustada nende 
tegevuse (kaasa arvatud 
tehnoloogiaplatvormide ning teiste suurte 
avaliku ja erasektori ühenduste loomist 
toetava tegevuse) kooskõlastamist
eesmärgiga tagada kooskõla 
raamprogrammiga. See hõlmab toetust 
uutele ERA-NET-süsteemidele, samuti 
olemasolevate ERA-NET-süsteemide 
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ulatuse laiendamisele ja süvendamisele, 
näiteks muutes nende partnerluse 
ulatuslikumaks, ning nende programmide 
vastastikusele avamisele;

– pakkudes täiendavat ELi rahalist toetust 
osalejatele, kes loovad lepingulise fondi 
ühiste projektikonkursside jaoks vastavate 
riiklike ja piirkondlike programmide vahel 
(„ERA-NET PLUS”).

– pakkudes ELi rahalist toetust osalejatele, 
kes loovad ühisfondi ühiste 
projektikonkursside jaoks vastavate riiklike 
ja piirkondlike programmide vahel või 
jätkavad mobiliseeriva mõjuga 
laiaulatuslike tegevuste („ERA-NET 
PLUS”) koordineerimist.

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

Ühenduse osalus siseriiklikes 
uurimisprogrammides, mida rakendatakse 
ühiselt asutamislepingu artikli 169 alusel, 
on eriti oluline Euroopa koostöö jaoks 
„muutuva geomeetria” ulatuslikul skaalal 
liikmesriikide vahel, kellel on ühised 
vajadused ja/või huvid. Sellised artikli 169 
kohased algatused käivitatakse 
valdkondades seitsmenda raamprogrammi 
otsuses määratletud kriteeriumide alusel.

IV lisas sätestatakse siseriiklike 
uurimisprogrammide ühise rakendamise 
algatused, mille kohta võidakse teha eraldi 
otsus vastavalt asutamislepingu artiklile 
169. Edasisi algatusi võib kavandada ja 
esitada seitsmenda raamprogrammi 
rakendamise ajal.

IV lisas sätestatakse siseriiklike 
uurimisprogrammide ühise rakendamise 
algatused, mille kohta võidakse teha eraldi 
otsus vastavalt asutamislepingu artiklile 
169. Edasisi algatusi võib kavandada ja 
esitada seitsmenda raamprogrammi 
rakendamise ajal.

Selgitus

Toetatakse mitme liikmesriigi riiklike ja eraettevõtete osalusega ühisalgatusi, kui need 
sobivad seitsmenda raamprogrammi eesmärkidega ja ei diskrimineeri teisi osalejaid.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata suurte riikliku ja erasektori koostöö platvormide loomist
toetavate riiklike ja piirkondlike algatuste kooskõlastamisele. Selliste algatuste 
kooskõlastamine ühenduse tasemel võib aidata saavutada uute, uuenduslike turgude 
arendamiseks vajalikku kriitilist massi.

Muudatusettepanek 36
I lisa jaotise „Rahvusvaheline koostöö” kolmas lõik
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Käesolevas eriprogrammis rakendatakse 
rahvusvahelist koostööd igas valdkonnas ja 
valdkondade vahel järgmiselt:

Käesolevas eriprogrammis rakendatakse 
rahvusvahelist koostööd igas 
teemavaldkonnas ja -valdkondade vahel 
järgmiselt:

– Kõnealustes valdkondades toimuva 
tegevuse avamine kõikide rahvusvaheliste 
partner- ja tööstusriikide teadlastele ja 
teadusasutustele. Lisaks pannakse erilist 
rõhku kolmandate riikide osalemise 
kannustamisele kindlaks tehtud vastastikust 
huvi pakkuvates valdkondades.

– Teemavaldkondades toimuva tegevuse 
avamine ning kõikide rahvusvaheliste 
partner- ja tööstusriikide teadlaste ja 
teadusasutuste osalemise edendamine. 
Lisaks pannakse erilist rõhku kolmandate 
riikide osalemise kannustamisele kindlaks 
tehtud vastastikust huvi pakkuvates 
valdkondades.

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

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

erilist tähelepanu pööratakse meetmetele, 
mis lihtsustavad juurdepääsu asjakohastele 
kolmandatele riikidele, eriti 
arengumaadele.

Selgitus

Vaja on edendada maailmale avatud Euroopa teadusruumi. See tähendab mitte ainult 
osalemise avatust, vaid ka osalemise soodustamist. Järelikult on pärast prioriteetide seadmist 
vaja eritähelepanu piirkondlikule tasandile, et luua konkreetsed piirkondliku koostöö alad, 
kusjuures teemasid kohandatakse vastavalt teadussuutlikkusele ning majanduslikele ja 
sotsiaalsetele arenguprioriteetidele.

Muudatusettepanek 37
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajagu „Eesmärgid”

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

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
suurendada tervishoiuga seotud Euroopa 
tööstuse konkurentsivõimet, tegeldes 
globaalsete tervishoiuküsimustega, 
sealhulgas puhkevate epideemiate 
küsimusega. Erilist tähelepanu pööratakse 
translatiivsetele uuringutele 
(alusuuringute ülekandmine kliinilistesse 
rakendustesse), sealhulgas katsetulemuste 
teaduslikule valideerimisele ja nende 
ülekandmisele igapäevasesse kliinilisse 
praktikasse, uute ravimite, raviviiside, 
tervise edendamise ja haiguste ennetamise 
meetodite, tervisliku vananemise 
toetamise, diagnostikavahendite ja -
tehnoloogiate arendamisele ja 
valideerimisele, samuti jätkusuutlikele ja 
tõhusatele tervishoiusüsteemidele, pannes 
erilist rõhku rahvatervisele.

Selgitus

Et seada keskmesse nn ülekandeuuringud (alus- ja katseliste uuringute ülekanne 
igapäevasesse kliinilisse praktikasse).

Oluline on keskenduda elukvaliteedile, et soodustada tervislikku vananemist, ja toetada 
tervishoidu teaduslikult.
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Muudatusettepanek 38
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” esimene lõik

Kõnealused teadusuuringud laiendavad 
meie teadmisi, kuidas propageerida 
tõhusamalt head tervist, vältida ja ravida 
tõsiseid haigusi ning pakkuda 
tervishoiuteenuseid. See aitab integreerida 
tohutut hulka genoomikaandmeid, et luua 
uusi teadmisi ja rakendusi meditsiinis ja 
biotehnoloogias. See soodustab 
translatiivseid terviseuuringuid, mis on 
vajalikud selleks, et tagada praktilise kasu 
saamine biomeditsiinilistest uuringutest. 
See võimaldab Euroopal aidata tõhusamalt 
kaasa rahvusvahelistele jõupingutustele 
ülemaailmselt oluliste haiguste vastu 
võitlemisel, mida näitab käimasolev 
„Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerluse” (EDCTP) programm 
võitluseks HIV/AIDS-i, malaaria ja 
tuberkuloosi vastu (artikkel 169). See 
tugevdab tervishoiupoliitikast tingitud 
teadustegevust Euroopa tasandil ning eriti 
siseriiklike andmebaaside mudelite, 
süsteemide ja andmete võrdlemist. 

Kõnealused teadusuuringud laiendavad 
meie teadmisi, kuidas propageerida 
tõhusamalt head tervist, vältida ja ravida 
tõsiseid haigusi ning pakkuda 
tervishoiuteenuseid. See aitab integreerida 
tohutut hulka genoomikaandmeid, et luua 
uusi teadmisi ja rakendusi meditsiinis ja 
biotehnoloogias. See soodustab 
translatiivseid uuringuid tervishoiu 
valdkonnas, mis on vajalikud selleks, et 
tagada praktilise kasu saamine 
biomeditsiinilistest uuringutest, mis 
parandavad rahva tervist ja elukvaliteeti.
Paljude haiguste (nt vähk, 
südameveresoonkonna haigused (sh 
tromboos) reumaatilised, hingamisteede 
ja nakkushaigused ning vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eriti 
vananemisega seotud haigused nagu 
Alzheimeri või Parkinsoni tõbi) kliinilised 
uuringud põhinevad rahvusvahelistel 
katsetel, mis viiakse läbi mitmes keskuses, 
et kaasata lühikese aja jooksul vajalikul 
arvul patsiente. Epidemioloogiliste 
uuringute puhul on oluliste tulemuste 
saavutamiseks vaja palju erinevaid 
populatsioone või elanikkonna rühmi ja 
rahvusvahelisi võrgustikke. Harva 
esinevate haiguste jaoks uute 
diagnostikameetodite ja ravi 
väljatöötamine ning nende haiguste 
epidemioloogilised uuringud nõuavad 
samuti mitme riigi osalemist, et 
suurendada uuringus osalevate 
patsientide arvu. Lisaks sellele 
võimaldavad Euroopa tasandil 
läbiviidavad tervishoiupoliitikast tingitud 
teadusuuringud võrrelda mudeleid ja 
süsteeme ning riiklikes andmebaasides ja 
biopankades hoitavaid patsientide 
andmeid ja proove ning see võimaldab 
Euroopal aidata tõhusamalt kaasa 
rahvusvahelistele jõupingutustele 
ülemaailmselt oluliste haiguste vastu 
võitlemisel, mida näitab käimasolev 
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„Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerluse” (EDCTP) programm 
võitluseks HIV/AIDS-i, malaaria ja 
tuberkuloosi vastu (artikkel 169). See 
tugevdab tervishoiupoliitikast tingitud 
teadustegevust Euroopa tasandil ning eriti 
siseriiklike andmebaaside mudelite, 
süsteemide ja andmete võrdlemist. 

Selgitus

Tuleb meeles pidada, et biomeditsiiniliste uuringute esmane eesmärk on parandada rahva 
tervist ja elukvaliteeti.

Need on vaid mõned näited juhtumitest, kus ELi abi annab olulist lisaväärtust ja aitab kaasa
teadusuuringute edukusele.

Muudatusettepanek 39
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” esimene lõik a (uus)

Selleks püütakse saavutada maksimaalne 
vastastikune täiendavus ja koostoime 
ühenduse teiste programmide ja tegevuste 
ning erinevate liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike uurimisprogrammide vahel.

Selgitus

Kõiki programme (nii ühenduse kui ka liikmesriikide tasandil) tuleb korralikult 
kooskõlastada, et püüdluste dubleerimise asemel neid hoopis ühendada.

Muudatusettepanek 40
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” teine lõik

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

Kõnealused teadusuuringud aitavad 
parandada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia ja meditsiinitehnoloogia 
sektorite, kus peamiseks majanduslikuks 
liikumapanevaks jõuks on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, ning 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. 
Seepärast võetakse VKEde uurimis-, 
arendus- ja uuendustegevuses osalemist 
edendavaid meetmeid, eraldades selleks 
vähemalt 20% selle prioriteetse teema 
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esinevatest kitsaskohtadest. Erilist 
tähelepanu pööratakse teadustegevuse ja 
selle tulemuste kasutamise vahel laiuva 
lõhe ületamisele, toetades kontseptsioonide 
tõestamist ja kliinilist valideerimist. 
Kõnealused teadusuuringud aitavad kaasa 
ka normide ja standardite väljatöötamisele 
uute täiustatud raviviiside tarbeks (nt 
regeneratiivne meditsiin), mis on vajalikud, 
et aidata ELi tööstusel pidada sammu 
ülemaailmse konkurentsiga.

eelarvest. Eelkõige on see mõeldud 
Euroopa tehnoloogiaplatvormi toetamiseks 
innovaatiliste ravimite alal, et saada üle 
ravimite väljatöötamise protsessis 
esinevatest kitsaskohtadest. Erilist 
tähelepanu pööratakse teadustegevuse ja 
selle tulemuste kasutamise vahel laiuva 
lõhe ületamisele, toetades kontseptsioonide 
tõestamist ja kliinilist valideerimist. 
Kõnealused teadusuuringud aitavad kaasa 
ka normide ja standardite väljatöötamisele 
uute täiustatud raviviiside tarbeks (nt 
regeneratiivne meditsiin), mis on vajalikud, 
et aidata ELi tööstusel pidada sammu 
ülemaailmse konkurentsiga.

Selgitus

VKEd on selles valdkonnas Euroopa tööstuse nurgakivi, ent nende ettevõtete probleemid 
uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse läbiviimisel on hästi teada. Sellepärast on vaja võtta 
praktilisemaid ja keskendatumaid meetmeid, et soodustada VKEde osalemist seitsmendas 
raamprogrammis.

Selliste meetmete tõhususe tagamiseks on vaja garanteeritud miinimumeelarvet ja mõistliku 
juhtimise kohustust.

Muudatusettepanek 41
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” teine lõik a (uus)

Rahastada tuleb spetsiaalselt viljatusravi 
otstarbeks in vitro viljastamise edu 
suurendamise eesmärgil loodud arengu 
algetapis olevaid (kuni 14 päeva vanuseid) 
„üleliigseid” inimembrüoid kasutavaid 
teadusuuringud, sest need on lubatud 
mõnes liikmesriigis, kus need on rangelt 
reguleeritud ja pädevate asutuste 
järelevalve all.

Selgitus

Hävitamisele kuuluvaid „üleliigseid” embrüoid kasutavad teadusuuringud on olulised, et 
saada uusi tüvirakke, mis võimaldavad edendada viljatusravi ning annavad teadmisi 
kaasasündinud või degeneratiivsete haiguste kohta. Selliseid teadusuuringuid viiakse läbi 
range kontrolli ja liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all.

Vaja on luua uut tüüpi tüvirakke, et uurida kõiki seda laadi teadusuuringute võimalusi ja
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säilitada Euroopa juhtpositsioon ja sõltumatus selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 42
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” teine lõik b (uus)

Tervisliku käitumise edendamiseks, 
haiguste ennetamiseks ja teenuste 
kavandamiseks on oluline arusaam 
tervise jaoks määrava tähtsusega 
teguritest. Sellealased teadusuuringud 
peavad parandama arusaama vastavatest 
keskkondlikest, sotsiaalsetest ja 
geneetilistest teguritest ning nende rollist 
haiguste kujunemisel. 

Selgitus

Haiguste ennetamine on tänases maailmas oluline ning seetõttu on vaja edendada haiguste 
ilmnemist mõjutavate tegurite uurimist.

Muudatusettepanek 43
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” teine lõik c (uus)

Loomkatsetele alternatiivsete strateegiate 
leidmisele suunatud uurimis-, arendus- ja 
uuendustegevus biomeditsiini valdkonnas 
on oluline, et reageerida avalikkuse 
murele nendes küsimustes, millega tuleb 
arvestada selle uurimisvaldkonna kõikides 
olulisimates tegevustes. Eelkõige tuleb 
seda arvestades uurida 
tüvirakutehnoloogiate võimalikku 
kasutamist, eriti kui tegu on embrüotest 
saadud tüvirakkudega.

Selgitus

Et täita loomade kaitse ja heaolu protokollis sätestatud nõudeid, reageerida avalikkuse 
tõsisele murele loomkatsete üle, aidata kaasa katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud nõukogu direktiivis 86/609/EMÜ sätestatud eesmärkide 
saavutamisele ning vähendada mitteinimprimaatide kasutamist teadusuuringutes, peab 
Euroopa Liit taas mainima vajadust töötada välja loomkatsete alternatiivid ja need 
valideerida.
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Muudatusettepanek 44
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Lähenemisviis” kolmas lõik

Vajaduse korral kaalutakse ja kaasatakse 
projektidesse ka soolisi aspekte. Erilist 
tähelepanu pööratakse uurimistulemuste 
teatavakstegemisele ja dialoogi pidamisele 
kodanikuühiskonnaga, eelkõige 
patsiendirühmadega, biomeditsiini- ja 
geneetikauuringute tulemusena toimuvate 
uute arengute võimalikult varajases järgus. 
Samuti kindlustatakse tulemuste laialdane 
levitamine ja kasutamine.

Vajaduse korral kaalutakse ja kaasatakse 
projektidesse ka soolisi aspekte.
Riskitegurid, bioloogilised mehhanismid, 
põhjused, kliinilised nähud ning haiguste 
tagajärjed ja ravi on naiste ja meeste 
puhul sageli erinevad. Lisaks esinevad 
mõned haigused vaid või eelkõige meestel 
või naistel (näiteks fibromüalgia ja 
krooniline väsimus, mida esineb palju 
sagedamini naistel kui meestel). 
Sellepärast peavad kõik selle teema 
raames rahastatavad tegevused sisaldama 
nende võimalike erinevuste sätestamist 
vastavates uurimisprotokollides, -
meetodites ja tulemuste analüüsides. 
Erilist tähelepanu pööratakse 
uurimistulemuste teatavakstegemisele ja 
dialoogi pidamisele kodanikuühiskonnaga, 
eelkõige patsiendirühmadega, 
biomeditsiini- ja geneetikauuringute 
tulemusena toimuvate uute arengute 
võimalikult varajases järgus. Samuti 
kindlustatakse tulemuste laialdane 
levitamine ja kasutamine.

Selgitus

Tervishoiupoliitika kujundamisel ja elluviimisel on hädasti vaja soolist süvalaienemist. 
Krooniline väsimus ja fibromüalgia on diagnoosimisraskuste ning uuringutele ja ravile 
tehtavate eraldiste puudumise tõttu n-ö nähtamatud haigused. Need haigused tabavad 90%-l 
juhtudest naisi ja seepärast võib neid nimetada soospetsiifilisteks haigusteks.

Nende haiguste päritolu ja põhjusi on vaja hädasti uurida ja nende ravi parandada. 
Sellepärast on vaja suurendada teadusuuringute rahastamist.

Muudatusettepanek 45
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

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

– Suure tootlikkusega teadustegevus:
töötada kaasaegse bioloogia tarbeks välja 
uusi uurimisvahendeid, mis tugevdavad 
märkimisväärselt andmete saamist ning 

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

parandavad andmete ja preparaatide 
(biopangad) standardimist, saamist ning
eksperimentaalset ja bioarvutuslikku 
analüüsimist. Tähelepanu keskmes saavad
olema uued tehnoloogiad
järjestusanalüüsi, geeniekspressiooni, 
genotüüpide ja fenotüüpide määramise, 
strukturaalgenoomika, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia ning muude „oomikate” 
jaoks.

Selgitus

Andmeid on vaja analüüsida katseliselt ja kasutades kõiki olemasolevaid bioarvutuslikke 
võimalusi ja ressursse, mis avavad rea uusi võimalusi.

Muudatusettepanek 46
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

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

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

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

Selgitus

Meditsiiniteaduste lõimimine telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia arenguga on erinevate 
tervishoiusektoris läbiviidavate tegevuste arengu seisukohalt äärmiselt positiivne areng. 
Telemeditsiin, kus tervishoiutöötajad kasutavad info- ja sidetehnoloogiat haiguste ja 
vigastuste diagnoosimisel, ravimisel ja ennetamisel, teadusuuringutes ja hindamises ning 



PR\613357ET.doc 35/122 PE 368.072v03-00

ET

avalike tervishoiuteenuste osutajate täiendõppes, on nii üksikisiku kui ka rahva tervise 
parandamisel olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 47
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

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

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

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

Selgitus

Kohaselt tuleb arvestada tüvirakkudega seotud uuringute ja selles valdkonnas saavutatud edu 
olulisust rahva tervisele.

Samuti tuleb mainida koetehnoloogiat – uut kiiresti arenevat tehnoloogiat, millega saab luua 
toimivaid aseaineid, mis taastavad, säilitavad ja parandavad inimkoe ja organite talitlust 
ning mille mõju üksikisiku ja rahva tervisele ja elukvaliteedile on äärmiselt positiivne.

Muudatusettepanek 48
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

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

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine: töötada välja ja valideerida 
parameetreid, vahendeid, meetodeid ja 
standardeid, mis on vajalikud uute ohutute 
ja tõhusate bioravimite toomiseks 
patsiendini (tavaravimite puhul käsitletakse 

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

neid küsimusi kavandatud innovaatilise
meditsiini ühise tehnoloogiaalgatuse 
kaudu). Rõhk on sellistel lähenemisviisidel 
nagu farmakogenoomika, in silico, in vitro 
(sealhulgas alternatiivid loomkatsetele, 
kasutades eelkõige tüvirakutehnoloogiaid, 
eriti embrüotest saadud tüvirakke 
kasutavaid tehnoloogiaid) ja in vivo 
meetodid ja mudelid.

Selgitus

Et täita loomade kaitse ja heaolu protokollis sätestatud nõudeid, reageerida avalikkuse 
tõsisele murele loomkatsete üle, aidata kaasa katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud nõukogu direktiivis 86/609/EMÜ sätestatud eesmärkide 
saavutamisele ning vähendada mitteinimprimaatide kasutamist teadusuuringutes, peab 
Euroopa Liit taas mainima vajadust töötada välja loomkatsete alternatiivid ja need 
valideerida.

Muudatusettepanek 49
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 

tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” teise taande esimene alataane

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

Aju ja ajuga seonduvad haigused: õppida 
paremini tundma aju ühtset struktuuri ja 
dünaamikat ning uurida ajuhaigusi ja 
vastavaid vananemisega seotud haigusi 
(nagu dementsus ja Alzhemeri või 
Parkinsoni tõbi) ning otsida uusi raviviise. 
Rõhk on sellel, et uurida aju talitlust alates 
molekulidest ja lõpetades tunnetusega ning 
eelkõige saavutada keeruliste 
vastastikmõju mudelite abil üldine 
arusaam ajust. Teadusuuringutes 
käsitletakse neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi 
haigusi ja häireid, sealhulgas 
regeneratiivseid ja taastavaid raviviise.

Selgitus

Sellised haigused muutuvad demograafiliste muutuste tõttu ELis üha tavalisemaks.

Vastastikmõju mudelite alusel loodud ajumudelite arendamine muutub erinevate haiguste (nt 
Alzheimeri tõve ja epilepsia) mõistmisel väga oluliseks.
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Muudatusettepanek 50
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 

tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” kolmanda taande teine alataane

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

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

Selgitus

C-hepatiit on krooniline tervisprobleem, mis mõjutab paljusid inimesi ning koormab 
haiglavõrgustikku ja eriteenuseid (nt dialüüs).

Muudatusettepanek 51
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 

tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljanda taande esimene alataane

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

Vähkkasvaja: rõhk on haiguse etioloogial, 
uutel ravimitel/raviviisidel ja 
riskiteguritel, keskkondlike määravate 
tegurite, ravimite sihtmärkide ja 
bioloogiliste markerite tuvastamisel ja 
valideerimisel, mis on abiks ennetamisel, 
varajasel diagnoosimisel ja ravimisel; ning 
prognostiliste, diagnostiliste ja ravivõtete 
tõhususe hindamisel.

Selgitus

Vähi vastu võitlemisel tehakse uute ravivõtete ja ravimite juurutamisega pidevaid edusamme. 
Kohaselt tuleb arvestada selliste arengute kõiki tahke.

Vaja on üksikasjalikult uurida riskitegureid, mis enamikel juhtudel on olulise tähtsusega vähi 
tekkimisel, kuna nende tegurite analüüsimine on vähi ennetamises ja riskide vältimises olulise 
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tähtsusega.

Muudatusettepanek 52
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 

tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljanda taande teine alataane

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

Südame-veresoonkonna haigused, 
sealhulgas tromboosid: rõhk on 
määravatel keskkondlikel teguritel 
südame- ja veresoontehaiguste (sealhulgas 
infarkti veresooni puudutavate aspektide) 
diagnoosimisel, ennetamisel, uutel 
ravimitel/raviviisidel ja jälgimisel, 
kasutades laialdasi valdkondadevahelisi 
lähenemisviise.

Selgitus

Trombooside esinemissagedus kasvab pidevalt. Selliste haiguste varajane diagnoosimine 
vähendaks nendest tingitud südameatakkide ja rabanduste esinemise riski.

Muudatusettepanek 53
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 

tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljanda taande kolmas alataane a (uus) 

Reumaatilised haigused: rõhk on 
reumaatiliste haiguste etioloogial, 
varajasel diagnoosimisel, bioloogilistel 
markeritel ja ravimisel, pöörates erilist 
tähelepanu põletikulistele reumaatilistele 
haigustele.

Selgitus

Umbes üks kolmandik Euroopa elanikkonnast (s.o umbes 100 mln inimest) põevad kunagi 
oma elu jooksul reumaatilisi haigusi. Hädasti on vaja edendada teadusuuringuid ja toetada 
piiriülest koostööd, et paremini mõista selliste haiguste põhjusi ning leida neile uusi ja 
paremaid raviviise.

EP 13. oktoobri 2005. aasta kirjalikus deklaratsioonis nr 389 juhiti tähelepanu reumaatiliste 
haiguste uurimise olulisusele.

Muudatusettepanek 54
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” teise jaotise „Teadusuuringute 
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tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljanda taande viies alataane

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

Muud kroonilised haigused: rõhk on 
mitteletaalsetel haigustel, mis avaldavad 
tugevat mõju elukvaliteedile vanemas eas, 
näiteks talitlust ja meelte teravust 
kahjustavad häired ning muud kroonilised 
haigused (nt fibromüalgia ja krooniline 
väsimus), ja narkosõltuvusest tulenevad 
haigused. Erilist tähelepanu pööratakse 
dopingu spordis kasutamise uurimisele.

Selgitus

90% fibromüalgia ja kroonilise väsimuse põdejatest on naised. Nende haiguste päritolu ja 
põhjusi on vaja hädasti uurida, nende ravi parandada ja tulemusi võrrelda. Sellepärast on 
vaja suurendada teadusuuringute rahastamist.

Selle punkti alla võib lisada sõltuvuse põhjuste ning narkosõltuvuse tagajärgede ja mõju 
uuringud. Lisaks sellele on vaja arendada dopingu-uuringute Euroopa tasandit.

Muudatusettepanek 55
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise „Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine” esimene taane

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

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

Selgitus

Sellised tegurid nagu elukvaliteet ning inimeste ja kogukondade toitumistavad on inimeste 
tervisele määrava tähtsusega ja mõjutavad seda koos teiste teguritega kas positiivselt või 
negatiivselt. Sellepärast on oluline, et neid arvestataks tervisealastes teadusuuringutes.
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Muudatusettepanek 56
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise „Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine” teine taane

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

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

Selgitus

Võimalikult heaks patsientide turvalisuse tagamiseks on vaja kohaselt arvestada ravimite 
ettearvamatuid negatiivseid kõrvalmõjusid.

Samuti tuleb arvestada uusi tervisetehnoloogiaid, millega seoses tehakse iga päev uusi 
edusamme, ja häid tavasid, mida tuleks kooskõlastada Euroopa tasandil, et neid kohaldataks 
ühtmoodi kõikides tervisega seotud valdkondades.

Riiklik tervishoiusüsteem vajab eraldi mainimist, sest see on avatud eranditult kõikidele 
inimestele.

Muudatusettepanek 57
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise „Euroopa 

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

Tervishoiusüsteemide kvaliteet, tõhusus, 
solidaarsus ja jätkusuutlikkus: anda 
riikidele alus õppida teistelt ja täiustada 
oma tervishoiusüsteeme teiste kogemustest 
lähtuvalt, võttes arvesse siseriikliku 
konteksti, ligipääsetavuse ja 
rahvastikunäitajate (vananemine, liikuvus, 
migratsioon, haridus, sotsiaalmajanduslik 
staatus ja muutuv töömaailm jne) tähtsust. 
Rõhk on tervishoiusüsteemide 
organisatsioonilistel, finants- ja 
regulatiivsetel aspektidel (erinevate (sh 
patsiendi turvalisusega seotud) ravivõtete 
maksumuse, tõhususe ja kasu 
hindamine), nende rakendamisel ja 
tulemustel efektiivsuse, tõhususe ja õigluse 
seisukohast. Erilist tähelepanu pööratakse 
investeerimisküsimustele ja 
inimressurssidele.

Selgitus

Tervishoiusüsteeme saab üksteiselt õppimise teel täiustada.

Arvestada tuleb inimeste tervishoiusüsteemi kättesaadavuse lihtsust.

Muudatusettepanek 58
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise „Euroopa 

kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine” kolmas taane a (uus) 

– Uute tehnoloogiate ja ravimeetodite 
kohane kasutamine. Uute 
meditsiinitehnoloogiate (sh seadmete) ja 
arenenud ravimeetodite laialdase 
kasutamise pikaaegne turvalisus ja 
järelevalve, mis tagab eelkõige 
tervisekaitse kõrge taseme.

Selgitus

Eriprogramm peaks kooskõlas raamprogrammiga hõlmama ka uute tehnoloogiate ja 
ravimeetodite kohast kasutamist.

Muudatusettepanek 59
I lisa peatüki „Teemad” 1. jao „Tervishoid” alajao „Rahvusvaheline koostöö” esimene lõik
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Rahvusvaheline koostöö on teema ühtne 
osa ning eriti tähtis on see valdkondades, 
mis käsitlevad ülemaailmseid 
tervishoiuprobleeme nagu resistentsus 
mikroobivastaste ravimite suhtes, 
HIV/AIDS, malaaria, tuberkuloos ja 
puhkeda võivad pandeemiad. Selle alla 
võib kuuluda ka prioriteetide seadmine 
rahvusvaheliste algatuste raames, näiteks 
ülemaailmne võrgustik HIV vaktsiini 
väljatöötamiseks (Global HIV Vaccine 
Enterprise). Euroopa ja arengumaade 
pikaajalise jätkusuutliku partnerluse 
konsolideerimiseks kliiniliste uuringute 
vallas toetatakse täiendavalt Euroopa ja 
arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerlust (EDCTP), et reageerida nende 
saavutustele ja edasistele vajadustele. 
EDCTP programmi rõhuasetus jääb 
sellekohaselt progressiivsetele kliinilistele 
katsetustele uute vaktsiinide, 
mikroobivastaste ainete ja Saharast lõuna 
poole jäävas Aafrikas leviva kolme haiguse 
vastu mõjuvate ravimite väljatöötamiseks.

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

Selgitus

Arengut toetav teaduskoostöö nõuab põhjalikku ja objektiivset hindamist, mistõttu tuleks 
programmikomitee arvamust kinnitada välise teadusliku ja tehnilise hinnanguga.

Muudatusettepanek 60
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajagu 

„Eesmärk”

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad järgmisi sotsiaalseid ja 

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

keskkonnaalaseid ja majanduslikke 
ülesandeid: kasvav nõudlus ohutumate, 
tervislikemate ja kvaliteetsemate 
toiduainete ning maakeskkonna järele; 
taastuvate bioressursside säästlikuma 
tootmise ja kasutamise järele; episootiliste 
ja zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev risk; ohud 
põllumajandus-, kalandus- ja 
loomapidamissektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele (sh 
kliimamuutustega seotud ohud), 
arvestades alati loomade heaolu ja 
maakeskkonda.

Selgitus

Selles peatükis nimetatud eesmärkide seas peaks olema keskkonnasõbralik ning 
majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlik tootmine. Siin, nagu ka mujal tekstis, on vaja 
eristada vesiviljelust ja kalandust sest nende jaoks on vaja erinevaid lähenemisviise.

Muudatusettepanek 61
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Lähenemisviis” esimene lõik

Kõnealune teema tugevdab teadmistebaasi, 
teeb teoks uuendused ja pakub poliitilist 
tuge Euroopa teadmistepõhise 
biomajanduse (KBBE) loomiseks ja 
arendamiseks. Teadusuuringutes 
keskendutakse bioloogiliste ressursside 
säästvale majandamisele, tootmisele ja 
kasutamisele, seda eelkõige bioteaduste ja 
biotehnoloogia ning teiste tehnoloogiatega 
toimuva lähenemise kaudu, et luua 
Euroopa põllumajanduses, kalanduses, 
vesiviljeluses, toiduainetööstuses, 
tervishoius, metsatööstuses ja nendega 
seotud tööstusaladel uusi, ökoloogiliselt 
tõhusaid ja konkurentsivõimelisi tooteid.
Teadusuuringud aitavad oluliselt kaasa ELi 
poliitikasuundade ja eeskirjade 
rakendamisele ja väljatöötamisele ning 
käsitlevad või toetavad konkreetselt ühist 
põllumajanduspoliitikat; põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 

Kõnealuse teemaga püütakse tugevdada 
teadmistebaasi ning see teeb teoks 
uuendused ja pakub poliitilist tuge Euroopa 
teadmistepõhise biomajanduse (KBBE) 
loomiseks ja arendamiseks. 
Teadusuuringutes keskendutakse 
bioloogiliste ressursside säästvale 
majandamisele, tootmisele ja kasutamisele 
interdistsiplinaarse uurimise kaudu, mis 
on kooskõlas Euroopa bioteaduste ja 
biotehnoloogia strateegiaga, ning teiste 
tehnoloogiatega toimuva lähenemise 
kaudu, et luua Euroopa põllumajanduses, 
kalanduses (sh mereannid), vesiviljeluses, 
sööda- ja toiduainetööstuses, tervishoius, 
metsatööstuses ja nendega seotud 
tööstusaladel tervislikke, turvalisi,
ökoloogiliselt tõhusaid kvaliteetseid ja 
seetõttu konkurentsivõimelisi tooteid.
Teadusuuringud aitavad oluliselt kaasa ELi 
poliitikasuundade ja eeskirjade 
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käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, ELi metsandusstrateegiat, 
samuti ühist kalanduspoliitikat, mille 
eesmärk on tagada kalanduse ja 
vesiviljeluse jätkusuutlik areng. Samuti on 
teadustöö eesmärgiks töötada välja uusi ja 
arendada olemasolevaid indikaatoreid, mis 
toetavad nimetatud poliitika analüüsi, 
arengut ja järelevalvet.

rakendamisele ja väljatöötamisele ning 
käsitlevad või toetavad konkreetselt 
tarbijate ootusi lõhna, maitse, 
toiteväärtuse ja ohutuse osas, ühist 
põllumajanduspoliitikat, põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, põllumajandusliku ja 
metsandusliku mitmekesisuse kaitset, ELi 
metsandusstrateegiat, samuti ühist 
kalanduspoliitikat, mille eesmärk on tagada 
kalanduse ja vesiviljeluse jätkusuutlik 
areng. Samuti on teadusuuringute
eesmärgiks töötada välja uusi ja arendada 
olemasolevaid indikaatoreid, mis toetavad 
nimetatud poliitika analüüsi, arengut ja 
järelevalvet.

Selgitus

Vahendite ja meetmete määramisel peab prioriteediks seadma tarbijad, et täita avalikkuse 
kasvavaid ootusi seoses toidu toiteväärtuse, kvaliteedi ja ohutusega.

Muudatusettepanek 62
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Lähenemisviis” teine lõik

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

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtted, millest 90% on VKEd, osalevad 
paljudes teadusuuringutes ja saavad neist 
kasu, sealhulgas sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliselt tõhusate
tehnoloogiate, metoodikate ja protsesside 
integreerimise ja kasutuselevõtmisega ning 
standardite väljatöötamisega. Vähemalt 
20% selle prioriteetse teema eelarvest 
eraldatakse VKEde osaluse edendamiseks.
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tööstuslikele bioprotsessidele.

Soodustatakse multidistsiplinaarsust ja 
interdistsiplinaarsust, et bio-, nano- ning 
info- ja sidetehnoloogia valdkonnas 
tegevust alustavad kõrgtehnoloogilised 
ettevõtted aitaksid oluliselt kaasa 
sordiaretusele ning põllukultuuride ja 
taimede paremale kaitsele, 
progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele.

Kõikide selle prioriteetse teemaga seotud 
tegevuste kohta jagatakse teavet ja 
levitatakse uurimistulemusi.

Selgitus

Kui VKEde osalemist tahetakse tõepoolest soodustada tuleb selle prioriteetteema eelarves 
määrata ära abi piirmäär.

Muudatusettepanek 63
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Lähenemisviis” teine lõik a (uus)

Püütakse saavutada maksimaalne 
koostoime ja vastastikune täiendavus 
ühenduse teiste programmide ja 
tegevustega, eelkõige ühtse 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika alla 
kuuluvate ning maaelu arengu või 
keskkonnaküsimustega seotud 
programmide ja tegevustega (nt vastavalt 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD) ja LIFE+).

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi raames rahastatavad tegevused peavad olema tihedalt seotud 
teiste programmide raames edendatavate tegevustega, et need täiendaksid üksteist.

Muudatusettepanek 64
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” esimese jaotise „Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud bioloogiliste ressursside 
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säästev tootmine ja majandamine” teine taane

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

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja vesiviljeluses
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, 
kalandusettevõtete juhtimise teadusliku ja 
tehnilise baasi parandamisega, nagu ka eri 
süsteemide (põllumajandus ja metsandus; 
kalandus ja vesiviljelus) interaktsiooni 
parema tundmaõppimisega kogu 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. 

– Põliste ökosüsteemide (nt Vahemere 
piirkonnas) säilitamine, bioloogilise tõrje 
vahendite väljatöötamine ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja metagenoomika 
mikrobioloogilise külje arendamine. 
Bioloogiliste maaressursside puhul 
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pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, kvaliteetsetele 
tootmiskavadele, geneetiliselt muundatud 
organismide mõjule ning jätkusuutlikule, 
konkurentsivõimelisele ja mitmekülgsele 
põllumajandusele ja metsandusele.
Samuti soodustatakse ressursside
täiustatud haldamist ja uudseid söötasid, 
ning uudseid, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga taimi
(põllukultuurid ja puud). Seda toetatakse 
uudsete taimesüsteemide ja toodete 
bioloogilist ohutust, kooseksisteerimist ja 
jälgitavust käsitlevate uuringutega. 

– Taimede tervist ja põllukultuuride 
kaitset parandatakse ökoloogia, kahjurite
bioloogia, haiguste, umbrohtude ja muude 
ohtude parema tundmaõppimisega ning 
haigusepuhangute kontrolli all hoidmise 
toetamise ja säästvate umbrohu- ja 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning 
püügilaevastikel põhinevatele
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

Selgitus

Praeguse põllumajandusvoliniku kantselei on korduvalt viidanud vajadusele toetada ja 
edendada kodumaiste toodete kaitset, et neid täiustada ja konkurentsivõimelisemaks muuta. 
Samuti tuleb soodustada kahjulike taimede, kahjurite jms bioloogilise sissetungi vastu 
võitlemise keskkonnasõbralike viisidega seotud uuringuid.

Muudatusettepanek 65
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 
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„Tegevus” esimese jaotise „Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud bioloogiliste ressursside 
säästev tootmine ja majandamine” kolmas taane

– Optimeeritud loomakasvatus ja loomade
heaolu põllumajanduse, kalanduse ja 
vesiviljeluse valdkonnas, kasutades muu 
hulgas ära geneetikaalaseid teadmisi ja uusi 
aretusmeetodeid, õppides paremini tundma 
loomade füsioloogiat ja käitumist ning 
õppides paremini tundma loomade 
nakkushaigusi (sh zoonoosid) ja nende 
vastu võitlemist. Viimase käsitlemiseks 
töötakse lisaks välja vahendeid järelevalve, 
ennetamise ja tõrje tarbeks, toetades 
vaktsiinide ja diagnostika rakenduslikke 
uuringuid, uurides tuntud ja tärkavate 
nakkusetekitajate ökoloogiat ning muid 
ohte, sealhulgas pahatahtlikke tegusid ning 
erinevate põllumajandussüsteemide ja 
kliima mõju. Samuti arendatakse teadmiste 
omandamist loomsete jäätmete ohutuks 
kõrvaldamiseks ja kõrvalsaaduste 
paremaks majandamiseks.

– Optimeeritud loomakasvatus, loomade 
tervishoid ja heaolu põllumajanduse, 
kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas, 
kasutades muu hulgas ära geneetikaalaseid 
teadmisi ja uusi aretusmeetodeid, õppides 
paremini tundma loomade füsioloogiat ja 
käitumist ning õppides paremini tundma 
loomade nakkushaigusi (sh zoonoosid ja 
nende patogeensed mehhanismid) ja 
nende vastu võitlemist. Viimase 
käsitlemiseks töötakse lisaks välja 
vahendeid järelevalve, ennetamise ja tõrje 
tarbeks, toetades vaktsiinide ja diagnostika 
rakenduslikke uuringuid, uurides tuntud ja 
tärkavate nakkusetekitajate ökoloogiat ning 
muid ohte, sealhulgas pahatahtlikke 
tegusid, ning erinevate 
põllumajandussüsteemide ja kliima mõju. 
Samuti arendatakse teadmiste omandamist 
loomsete jäätmete ohutuks kõrvaldamiseks 
ja kõrvalsaaduste paremaks 
majandamiseks.

– Arvesse võetakse ka muid ohte 
toiduainete tootmise jätkusuutlikkusele ja 
turvalisusele, nagu näiteks 
kliimamuutuste võimalik mõju 
tootmisprotsessidele.

Selgitus

Zoonooside ohjamisega seoses on äärmiselt kasulik kohaldada haiguspuhangute ja vastavate 
viiruste arengumehhanismide ennetamise ja avastamisega seotud kriteeriume. Sellepärast on 
haigustekitajate arengu ja käitumise uurimise erimeetmed vägagi õigustatud.

Muudatusettepanek 66
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” esimese jaotise „Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud bioloogiliste ressursside 
säästev tootmine ja majandamine” neljas taane

– Hoolitseda töövahendite eest, mis on 
poliitiliste otsuste tegijatele ja teistele 
osalistele vajalikud, et toetada asjaomaste 
strateegiate, poliitikasuundade ja 

– Hoolitseda töövahendite eest, mis on 
poliitiliste otsuste tegijatele ja teistele 
osalistele vajalikud, et toetada asjaomaste 
strateegiate, poliitikasuundade ja 
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õigusaktide rakendamist, ning eriti selleks, 
et toetada Euroopa teadmistepõhise 
biomajanduse (KBBE) ülesehitamist ning 
maaelu ja rannikuvööndi arenguga seotud 
vajadusi. Ühist kalanduspoliitikat 
toetatakse kohanduva lähenemisviisi 
arendamisega, mis toetab kogu 
ökosüsteemi lähenemisviisi 
mereressursside kasutamiseks. 
Teadusuuringud hõlmavad 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, erinevate 
põllumajandussüsteemide võrdlevaid 
uuringuid, tõhusat kalavarude 
majandamist, loomade kasvatamist muuks 
kui toiduks, vastastikuseid mõjusid 
metsandusega ja uuringuid elatusvahendite 
parandamiseks maapiirkondades.

õigusaktide rakendamist, ning eriti selleks, 
et toetada Euroopa teadmistepõhise 
biomajanduse (KBBE) ülesehitamist ning 
maaelu ja rannikuvööndi arenguga seotud 
vajadusi. Ühist kalanduspoliitikat 
toetatakse kohanduva lähenemisviisi 
arendamisega, mis toetab kogu 
ökosüsteemi lähenemisviisi 
mereressursside kasutamiseks. 
Teadusuuringud hõlmavad sotsiaal-
majanduslikke, keskkondlikke ja eetilisi
uuringuid, erinevate 
põllumajandussüsteemide võrdlevaid 
uuringuid, kuluefektiivseid
kalandusettevõtete juhtimise süsteeme, 
loomade kasvatamist muuks kui toiduks, 
vastastikuseid mõjusid metsandusega ja 
uuringuid elatusvahendite parandamiseks 
maapiirkondades ja rannikualadel.

Selgitus

Loomade heaolule suunatud poliitika aluseks olevad eetilised põhimõtted ja 
keskkonnasõbralikud püügimeetodid on asjakohased ka vesiviljeluses ja kalanduses.

Muudatusettepanek 67
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” teise jaotise „Toidulaualt tallu: toit, tervis ja heaolu” pealkiri

Toidulaualt tallu: toit, tervis ja heaolu (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 68
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” teise jaotise „Toidulaualt tallu: toit, tervis ja heaolu” teine taane

– Toiduvalikuga seotud tegurite ja 
harjumuste tundmaõppimine olulise 
kontrollitava tegurina toitumisega seotud 
haiguste ja tervisehäirete väljakujunemisel 

– Toiduvalikuga seotud tegurite ja 
harjumuste tundmaõppimine olulise 
kontrollitava tegurina toitumisega seotud 
haiguste ja tervisehäirete (sh laste ja 
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ja esinemissageduse vähendamisel. See 
hõlmab nutrigenoomika ja 
süsteemibioloogia arendamist ja 
rakendamist ning toitumise, füsioloogiliste 
ja psühholoogiliste funktsioonide 
vastastikuste mõjude uurimist. See võib 
viia töödeldud toiduainete 
ümberkujundamiseni ning uudsete 
toiduainete, dieettoitude ning väärtuslikke 
toitaineid sisaldavate tervisetoitude 
väljatöötamiseni. Tähtis võib olla ka 
traditsiooniliste, kohalike ja hooajaliste 
toitude uurimine, et tuua välja teatavate 
toitude mõju tervisele ja töötada välja 
ühised toitumisjuhised.

täiskasvanute ülekaalulisus ja allergiad)
väljakujunemisel ja esinemissageduse 
vähendamisel, samuti toitumise mõju 
haiguste ennetamisele tundmaõppimine 
(sh teadmised toitude tervislikkuse, 
omaduste ja koostisosade kohta). See 
hõlmab nutrigenoomika ja 
süsteemibioloogia arendamist ja 
rakendamist ning toitumise, füsioloogiliste 
ja psühholoogiliste funktsioonide 
vastastikuste mõjude uurimist. See võib 
viia töödeldud toiduainete 
ümberkujundamiseni ning uudsete 
toiduainete, dieettoitude ning väärtuslikke 
toitaineid sisaldavate tervisetoitude 
väljatöötamiseni. Traditsiooniliste, 
kohalike ja hooajaliste toitude uurimine on 
samuti oluline, et tuua välja teatavate 
toitude ja menüüde mõju tervisele ja 
töötada välja ühised toitumisjuhised.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tuuakse seitsmenda raamprogrammi alla erinevad toiduvaliku ja 
tervisliku toitumisega seotud algatused, mida liit soodustab teiste vahenditega (nt 
rahvaterviseprogrammidega).

Muudatusettepanek 69
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” teise jaotise „Toidulaualt tallu: toit, tervis ja heaolu” kolmas taane

– Innovatsiooni optimeerimine Euroopa 
toiduainetööstuses progressiivsete 
tehnoloogiate, näiteks toidu 
funktsionaalsust tõstvate 
töötlemistehnoloogiate põimimise kaudu 
traditsioonilisse toiduainetootmisse, 
kõrgtehnoloogiliste ökoloogiliselt 
efektiivsete töötlemis- ja 
pakendamisviiside väljatöötamise ja 
demonstreerimise, intelligentsete 
juhtimisrakenduste ning kõrvalsaaduste, 
jäätmete ja energia tõhusama majandamise 
kaudu. Uute teadusuuringute käigus 
töötatakse ühtlasi välja säästvaid ja uudseid 
tehnoloogiaid loomasööda valmistamiseks, 

– Innovatsiooni optimeerimine Euroopa 
toiduainetööstuses progressiivsete 
tehnoloogiate põimimise kaudu 
traditsioonilisse toiduainetootmisse, toidu 
funktsionaalsust tõstvate oluliste 
töötlemistehnoloogiate kaudu, uute 
koostisosade, toodete, säilitusviiside ja 
tehnoloogiate väljatöötamise ning 
toiduainete tootmise organoleptiliste 
aspektide arendamise kaudu, 
kõrgtehnoloogiliste ökoloogiliselt 
efektiivsete töötlemis- ja 
pakendamisviiside väljatöötamise ja 
demonstreerimise, intelligentsete 
juhtimisrakenduste ning kõrvalsaaduste, 
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sealhulgas sööda ohutuks töötlemiseks, 
ning sööda kvaliteedikontrolliks.

jäätmete ja energia tõhusama majandamise 
kaudu. Uute teadusuuringute käigus 
töötatakse ühtlasi välja säästvaid ja uudseid 
tehnoloogiaid loomasööda valmistamiseks, 
sealhulgas sööda ohutuks töötlemiseks, 
ning sööda kvaliteedikontrolliks.

Selgitus

Toiduainete tootmises peab uuendustegevus minema kaugemale kui pelgalt uute toodete 
kasvatamine või tootmine. Põhilist toidu- ja toiduainetetehnoloogiat saab ja tuleb täiustada 
uute retseptide loomisega. Samas tuleb jätkata tootmisprotsessiga seotud tehnoloogiate 
uuringuid (et leida paremaid pakkimis- ja säilitamistehnoloogiaid jne).

Muudatusettepanek 70
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Tegevus” kolmanda jaotise „Bioteadused ja biotehnoloogia” esimene taane

– Teadmistebaasi tugevdamiseks ja 
progressiivsete tehnoloogiate 
väljatöötamiseks maismaa- ja 
veeorganismide biomassi tootmiseks 
energia- ja tööstussfääris kasutamise 
tarbeks. Selle hulka kuulub taime-, looma-
ja mikroobigenoomika ja metaboloomika, 
et parandada toorainete ja biomassi 
lähteainete tootlikkust ja koostist nende 
optimeeritud muundamiseks suure 
lisandväärtusega toodeteks, kasutades 
samas uudsete allikatena ära looduslikke 
või aretatud maismaa- ja veeorganisme. 
Selle hulka kuulub täiel määral biotoodete 
viljelustavade elutsükli analüüs, transport, 
säilitamine ja turuleviimine. Seetõttu 
käsitletakse tööstuslike biotehnoloogiate 
rakendamist terves põllukultuuride ahelas, 
et realiseerida biorafineerimisel põhineva 
lähenemisviisi kogu potentsiaal, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikke, põllumajanduslikke 
ning ökoloogilisi ja tarbijatega seotud 
aspekte. Seda tugevdatakse taimede ja 
mikroobide ainevahetuse parema 
tundmaõppimise ja juhtimisega rakkude ja 
rakualusel tasandil, suure väärtusega 
toodete valmistamisel, milles kasutatakse 
ära bioprotsesse, sealhulgas biokatalüütilisi 

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

ära bioprotsesse, sealhulgas biokatalüütilisi 
protsesse, mis parandaksid muundatud 
produktide saagikust, kvaliteeti ja puhtust. 

– Uudsete ja täiustatud kvaliteetsete, suure 
lisaväärtusega ja taastuvate 
metsatööstustoodete ja protsesside jaoks 
kasutatakse või töötatakse välja 
biotehnoloogiaid, et tõsta metsa ja 
metsatootmise, sealhulgas puidu- ja
taastuvate bioenergiavarude 
jätkusuutlikkust. 

– Lõpuks käsitletakse biotehnoloogia 
potentsiaali avastada, jälgida, ennetada, 
muundada ja kõrvaldada reostust 
rõhuasetusega jäätmete ja kõrvalsaaduste 
majandusliku väärtuse maksimaalsel 
suurendamisel uute bioprotsesside kaudu 
üksikult või kombineerituna 
taimesüsteemide ja/või keemiliste 
katalüsaatoritega.

– Arvesse võetakse tegevusi, mis on 
suunatud looduspärandi ja 
looduskauniste kohtade kaitsmisele, mis 
on osutunud otsustavaks jätkusuutliku ja 
keskkonnasõbraliku maaturismi 
soodustamisel.

Selgitus

1990ndatel lõi Ameerika Keemiaühing mõiste „rohelised kemikaalid” (ehk säästvad 
kemikaalid), mis viitab selliste toodete ja protsesside väljatöötamisele, arendamisele ja 
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kasutamisele, mis vähendavad või lõpetavad inimeste tervisele või keskkonnale kahjulike 
ainete kasutamise või tootmise. Selle mõistega tuleb kohaselt arvestada, eeskätt uute 
väljakutsete puhul, mida EL on enda ette seadnud seoses biokütuste ja bioenergia allikatega.

Kaasata tuleb ka looduspärandi säilitamisele suunatud tegevused, kuna see võib olla nii 
majanduslikult kui jätkusuutlikkuse seisukohast tohutult kasulik.

Muudatusettepanek 71
I lisa peatüki „Teemad” 2. jao „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alajao 

„Rahvusvaheline koostöö” esimene lõik 

Rahvusvaheline koostöö on toidu-, 
põllumajandus- ja biotehnoloogiaalase 
teadustegevuse prioriteetne aspekt ning 
seda soodustakse tugevalt kogu valdkonna 
piires. Eelkõige toetatakse arengumaadele 
huvipakkuvaid teadusuuringuid, võttes 
arvesse aastatuhande arengueesmärke ja 
juba käimasolevat tegevust. Võetakse 
erimeetmeid, et soodustada koostööd 
prioriteetsete partnerpiirkondade ja -
riikidega – eriti nendega, mis on seotud 
kahe piirkonna vaheliste dialoogide ja 
kahepoolsete teadus- ja 
tehnoloogiakokkulepetega, samuti 
naabruses asuvate riikide ja esilekerkivate 
majandusriikide ning arengumaadega.

Rahvusvaheline koostöö on toidu-, 
põllumajandus- ja biotehnoloogiaalaste
teadusuuringute prioriteetne aspekt ning 
seda soodustakse tugevalt kogu valdkonna 
piires. Toetatakse arengumaadele 
huvipakkuvaid teadusuuringuid, võttes 
arvesse aastatuhande arengueesmärke ja 
juba käimasolevaid tegevusi (näiteks 
pinnase ja vee majandamise 
parandamiseks mõeldud võrgustikke). 
Võetakse erimeetmeid, et soodustada 
koostööd prioriteetsete partnerpiirkondade 
ja -riikidega – eriti nendega, mis on seotud 
kahe piirkonna vaheliste dialoogide ja 
kahepoolsete teadus- ja 
tehnoloogiakokkulepetega, samuti 
naabruses asuvate riikide ja tekkivate 
riikide ning arengumaadega.

Selgitus

Selle lõigus mainitud solidaarsust ja arendustegevusalast koostööd arvestades tuleks 
tähelepanu juhtida pinnase ja veeressurssidega seotud teadmiste ja tehnoloogiate uurimise 
olulisusele.

Muudatusettepanek 72
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajagu „Eesmärk”

Parandada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ning võimaldada 
Euroopal info- ja sidetehnoloogia edasise 
arenguga kursis olla ja seda kujundada, et 
ühiskonna ja majanduse nõudmised oleksid 
täidetud. Tugevdatakse Euroopa 
teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ja 

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

ja tagatakse ülemaailmne liidripositsioon 
info- ja sidetehnoloogia valdkonnas, 
soodustatakse ja edendatakse innovatsiooni 
info- ja sidetehnoloogia abil, ning 
tagatakse, et info- ja sidetehnoloogia areng 
tooks kiiresti kasu Euroopa kodanikele, 
äriühingutele, tööstusele ja riikidele. 
Nende tegevuste prioriteetsed eesmärgid 
on digitaalse lõhe ja teabealase tõrjutuse 
vähendamine.

Selgitus

Digitaalse lõhe vähendamine on uue loodava teadmistepõhise ühiskonna ja majanduse üks 
väljakutseid. Riisiasutuste ülesanne on tagada, et infoühiskonna arenguga ei kaasneks 
digitaalset lõhet. Selle eesmärgi saavutamisele tuleb kaasa aidata erinevate ELi vahendite ja 
programmidega, mistõttu üks seitsmenda raamprogrammi alla kuuluvate tegevuste 
prioriteetseid eesmärke peab olema digitaalse lõhe vähendamine.

Muudatusettepanek 73
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” esimene lõik 

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

Info- ja sidetehnoloogia mängib kõigi 
tööstus- ja teenindussektorite 
innovatsiooni, loovuse ja 
konkurentsivõime soodustamisel 
ainulaadset ja tõestatud rolli. Need on 
olulised põhiliste ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja avalike 
teenuste kaasajastamiseks ning toetavad 
progressi kõigis teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades. Seepärast peab Euroopa 
valitsema ja kujundama info- ja 
sidetehnoloogia edasist arengut ning 
tagama info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate teenuste ja toodete 
omaksvõtmise ja kasutamise kodanikele ja 
ettevõtetele võimalikult suure kasu 
toomiseks. Samas tuleb tähelepanu 
juhtida asjaolule, et info- ja 
sidetehnoloogia võib aidata kaasa 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, võimaldades 
üksikisikutele ja ettevõtetele nende 
asukohast, soost ning sotsiaalsest ja 
majanduslikust olukorrast sõltumatut 



PR\613357ET.doc 55/122 PE 368.072v03-00

ET

juurdepääsu teabeühiskonna hüvedele. 
Üks info- ja sidetehnoloogiaga seotud 
uurimistegevuse ja tehnoloogilise arengu 
prioriteete peab sellepärast olema 
digitaalse lõhe ja teabealase tõrjutuse 
vähendamine.

Selgitus

Info- ja sidetehnoloogia võimalused sotsiaalse ja territoriaalse sidususe soodustamisel on 
suured, aga selle tehnoloogia tõttu võivad mõned kogukonnad ja ettevõtted ka uuest 
teadmistepõhisest ühiskonnast kõrvale jääda. Seetõttu ei tohi infoühiskonna kasv põhjustada 
digitaalse lõhe suurenemist ning teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine peab mängima 
olulist rolli teabest ilmajäämise vältimise viiside tuvastamisel, sõltumata sellest, milline on 
asjaomaste üksikisikute olukord.

Muudatusettepanek 74
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” neljas lõik 

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

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

Selgitus

Teksti täpsustamine: „info- ja sidetehnoloogia täielik integreerimine” on arusaadavam.
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Muudatusettepanek 75
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” neljas lõik a 

(uus)

Info- ja sidetehnoloogia üksikisikute ja 
organisatsioonide vajadustele lähemale 
toomine tähendab tehnoloogia keerukuse 
peitmist, et teha need lihtsaks ja 
kättesaadavaks ning soodustada turvalisi 
ja töökindlaid rakendusi ja teenuseid, 
mida saab kohandada kasutajate nõuetele 
vastavaks.

Selgitus

Kasutajate vajadusi tuleb alati arvestada, mispärast tuleb rõhku panna kasutajate vajadustele 
sobivamale lihtsamale ja kättesaadavamale kasutajatega suhtlemisele.

Muudatusettepanek 76
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” viies lõik 

Tegevus hõlmab koostööd ja võrkude 
loomist, toetab ühiseid tehnoloogiaalgatusi 
– sealhulgas nanoelektroonikatehnoloogia 
ja sardsüsteemide valdkondi käsitlevate 
teadusuuringute valitud aspekte – ja 
riiklike programmide kooskõlastusalgatusi 
– sealhulgas algatuse „Ambient Assisted 
Living” vallas. Tegevusprioriteetide hulka 
kuuluvad teemad, mis tuginevad muude 
allikate seas Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide tööle. Samuti 
arendatakse teemakohast koostoimimist 
sarnaste tegevustega teiste eriprogrammide 
raames.

Tegevused hõlmavad koostööd ja võrkude 
loomist, toetavad ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi – sealhulgas 
nanoelektroonikatehnoloogia ja 
sardsüsteemide valdkondi käsitlevate 
teadusuuringute valitud aspekte – ja 
riiklike programmide kooskõlastusalgatusi 
– sealhulgas intelligentse elukeskkonnaga 
seotud algatuse „Ambient Assisted Living” 
vallas. Tegevusprioriteetide hulka 
kuuluvad teemad, mis tuginevad muude 
allikate seas Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide tööle. Samuti 
arendatakse teemakohast koostoimimist 
sarnaste tegevustega teiste eriprogrammide 
raames. Samuti püütakse saavutada 
maksimaalne koostoime ja vastastikune 
täiendavus ühenduse teiste programmide 
ja algatustega, eelkõige struktuurifondide, 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programmi, algatuse i-2010 ning 
liikmesriikide riiklike ja piirkondlike info-
ja sidetehnoloogiaalaste programmidega.
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Selgitus

Kõiki programme (nii ühenduse kui ka liikmesriikide tasandil) tuleb korralikult 
kooskõlastada, et püüdluste dubleerimise asemel neid hoopis ühendada.

Muudatusettepanek 77
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” kuues lõik 

Oluline on väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ja teiste väiksemate üksuste 
aktiivne osalemine tegevuses, kui 
arvestada nende rolli innovatsiooni 
edendamisel. Nad mängivad elutähtsat 
rolli uute info- ja sidetehnoloogia 
visioonide ja rakenduste väljatöötamisel 
ja arendamisel ning nende teisendamisel 
ärieelisteks.

Info- ja sidetehnoloogia valdkonnas võib 
tegutseda väga palju VKEsid, mistõttu 
tuleb neile ja nende osalemisele uurimis-, 
arendus- ja uuendustegevuses pöörata 
erilist tähelepanu, eraldades selleks 
vähemalt 20% selle prioriteetse 
programmi eelarvest.

Selle eesmärgi saavutamiseks 
soodustatakse VKEde osalemist projektide 
ja tehnoloogiaplatvormide rühmitamise 
teel ning selleks on vaja garanteeritud 
miinimumeelarvet.

Selgitus

VKEde probleemid uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse läbiviimisel on hästi teada. Nende 
osalemist sellistes tegevustes tuleb soodustada rühmitiste moodustamisega. Nende meetmete 
tõhususe tagamiseks on vaja garanteeritud miinimumeelarvet.

Muudatusettepanek 78
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” kuues lõik a 

(uus)

Erilist tähelepanu pööratakse info- ja 
sidetehnoloogia valdkonna 
uurimistulemuste levitamisele ning 
teadusest teadlikkuse edendamisele 
avalikkuse seas, et tuua teadus ja
tehnoloogia ühiskonnale lähemale.

Selgitus

Väga oluline on, et avalikkus teaks info- ja sidetehnoloogiaalasest uurimistegevusest nii palju 
kui võimalik. See võimaldab tuua teadusvaldkonna teadmised ühiskonnale lähemale ning 
avalikkus saab info- ja sidetehnoloogiaga seotud teadusvaldkonna edusammude ja selle 
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tehnoloogia kasulike rakenduste olulisusest ja tulukusest paremini ja rohkem teada.

Muudatusettepanek 79
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Sissejuhatus” kuues lõik b 

(uus)
Sidealane turvalisus: uued teabe 
kodifitseerimise tehnoloogad lisaks 
tarkvarapõhisele krüptograafiale. 
Juhtmeta, satelliit- ja optiliste süsteemide 
jaoks mõeldud riistvarapõhiste 
krüpteerimissüsteemide väljatöötamine ja 
hindamine. Kompaktsete ja lihtsate 
kodifitseerimisseadmete loomine. 
Saavutatavate turvalisustasandite 
hindamine. Ebakorrapäraste lainete 
(kaootiliste lainete) kasutamine 
edastamisturvalisuse parandamise 
eesmärgil. Selle tehnoloogia ja selle 
olemasolevatesse sidevõrkudesse 
kaasamise tulemuslikkuse hindamine. 

Selgitus

Sidevõrkude turvalisuse analüüsimine on ELi sotsiaalses struktuuris oluline. 
Traditsioonilistele tarkvaral põhinevatele krüpteerimismoodustele tuleb otsida alternatiive. 
Riistvaral põhinev krüpteerimine võib olla mitte ainult ainus alternatiiv, vaid ka lisand 
olemasolevale tehnoloogiale. ELi teadusuuringud on selles valdkonnas esirinnas. 

Muudatusettepanek 80
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

„Info- ja sidetehnoloogia alused” teine taane

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

– Asukohast sõltumatud ja suure 
võimsusega sidevõrgud: mobiili- ja 
lairibavõrkude tehnoloogiad ja süsteemid, 
mis sisaldavad maismaa- ja satelliitvõrke; 
erinevate personaalvõrgust piirkondlikku ja 
ülemaailmsesse võrku ulatuvate paiksete, 
mobiil-, traadita- ja ringhäälinguvõrkude ja 
teenuste lähendamine; teenuste osutamise 
infrastruktuur ja arhitektuur, traadiga ja 
traadita sideteenuste ja -rakenduste 
koostalitlusvõime, võrgustatud ressursside 
haldamine (sh teenuste tõhusus ja 
kvaliteet), teenuste 
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intelligentsete multimeediaseadmete, 
andurite ja mikrokiipide komplekssed 
võrgud. 

ümberkonfigureeritavus; sihtotstarbeliste 
intelligentsete multimeediaseadmete, 
andurite ja mikrokiipide komplekssed 
võrgud. 

Selgitus

Lähendamine ei peaks hõlmama mitte ainult võrke, vaid ka teenuseid, sest avalikkus soovib 
saada teenuseid ükskõik millise infrastruktuuri kaudu.

Võrguressursside haldamisega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata teenuse kvaliteedi 
poliitika järgimise tagamisele võrgu mõõduka ummistumise korral.

Igas olukorras on soovitav tõhusus, mistõttu tuleb sellele alati tähelepanu juhtida. 

Muudatusettepanek 81
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

„Info- ja sidetehnoloogia alused” kolmas taane

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

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

[Selgituse esimene lõik ei puuduta eestikeelset versiooni.]

Info- ja sidetehnoloogiaga seoses on olulise tähtsusega standardiseerimise toetamine, kuna 
standardiseerimiseta ei ole võimalik saavutada mahukokkuhoidu, mis muudab info- ja 
sidetehnoloogia kuluefektiivseks.

Muudatusettepanek 82
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

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

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

Selgitus

Üks tarkvaratehnoloogia põletav küsimus on arvutite arendamise kvaliteedi mõõtmiseks 
vajalik mõõdustik, mistõttu tuleb see lisada sellesse uurimisvaldkonda.
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Oluline on mainitud teemade teoreetiline aspekt, samuti ka selle siire tööstusesse. 

Muudatusettepanek 83
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

„Info- ja sidetehnoloogia alused” viies taane
– Teadmised, kognitiivsed ja õpitavad 
süsteemid: meetodid ja võtted teadmiste 
omandamiseks ja tõlgendamiseks, 
väljendamiseks ja isikustamiseks, 
navigeerimiseks ja väljaotsimiseks, 
jagamiseks ja edasiandmiseks, inimestele 
ja masinatele mõeldud infosisu semantiliste 
seoste äratundmine; tehissüsteemid, mis 
tajuvad, tõlgendavad ja hindavad teavet 
ning suudavad teha koostööd, toimida 
autonoomselt ja õppida; teooriad ja 
eksperimendid, mis lähevad kaugemale 
järkjärgulistest edusammudest, kasutades 
ära loomuliku taju, eelkõige õppimise ja 
mälu olemuse tundmist, samuti inimeste 
õppimissüsteemide edasiarendamise 
otstarbel.

– Teadmiste, kognitiivsed ja 
õppimissüsteemid: meetodid ja võtted 
teadmiste omandamiseks ja 
tõlgendamiseks, väljendamiseks ja 
isikustamiseks, navigeerimiseks ja 
väljaotsimiseks, jagamiseks ja 
edasiandmiseks, inimestele ja masinatele 
mõeldud infosisu semantiliste seoste 
äratundmine koos jagatud teadmiste 
juhtimisega; tehissüsteemid, mis tajuvad, 
tõlgendavad ja hindavad teavet ning 
suudavad teha koostööd, toimida 
autonoomselt ja õppida; teooriad ja 
eksperimendid, mis lähevad kaugemale 
järkjärgulistest edusammudest, kasutades 
ära loomuliku taju, eelkõige õppimise ja 
mälu olemuse tundmist, samuti inimeste 
õppimissüsteemide edasiarendamise 
otstarbel.

Selgitus
Kuna sideinfrastruktuur on hajutatud, peab seda olema ka teadmiste juhtimine, mispärast tuleb 
seda selle teadusuuringute teemade jaotise all spetsiaalselt välja tuua.

Muudatusettepanek 84
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” esimese jaotise 

„Info- ja sidetehnoloogia alused” kuues taane
– Simulatsioon, visualiseerimine, 
interaktsioon ja virtuaalsusega põimunud 
tegelikkus: vahendid modelleerimiseks, 
simuleerimiseks, visualiseerimiseks,
interaktsiooniks, virtuaalseks, laiendatud ja 
virtuaalsusega põimunud tegelikkuseks 
ning nende kaasamiseks läbivatesse 
keskkondadesse; toodete, teenuste ja 
digitaalse audiovisuaalse meedia 
uuendusliku ülesehituse ja loovuse 
teenistuses olevad vahendid; 
loomulikumad, intuitiivsemad ja kergemini 
kasutatavad liidesed ja uued moodused 

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

interaktsiooniks tehnoloogiaga 
suhtlemiseks loomuliku keele, masinate, 
seadmete ja muude tehistoodete abil; 
mitmekeelsed ja automaatsed 
masintõlkesüsteemid.

Selgitus

Kõnekeel peaks olema kõige loomulikum kasutaja ja süsteemi vahelise suhtlemise vahend. 
Seda tuleb eraldi mainida, et rõhutada selle valdkonna uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse 
toetamise vajadust. 

Muudatusettepanek 85
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” teise jaotise 

„Tehnoloogiate integreerimine” teine taane

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

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

Selgitus

[Selgituse esimene lõik ei puuduta eestikeelset versiooni.]
Meelelahutusega seotud valdkondi ei tohiks välja jätta.Muudatusettepanek 86
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 

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

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

Selgitus

Mõõtmistulemused tuleb salastatult saata järelevalvekeskusesse, kus tervishoiutöötaja neid 
analüüsib. Uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse tsükkel on vaja niimoodi täielikuks muuta.

Elanikkonna vananemine nõuab uurimis- ja arendustegevust, mis on suunatud uutele 
meetoditele, mis vähendavad haiglate koormust ja samas parandavad inimeste elukvaliteeti 
vähendamata nendele antava abi määra.

Muudatusettepanek 87
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 

„Rakendustealane teadustegevus” esimese taande esimene alataane a (uus)

– Inimeste elukvaliteediga seoses: parem 
teave teaduslike teadmiste kohta ja selle 
parem kättesaadavus, juurdepääs 
olulistele avalikele teenustele (nt 
maksuamet) ja sageli kasutatavatele 
erateenustele (vaba aja veetmise asutused, 
pangad jms).

Selgitus

Info- ja sidetehnoloogia mõjutab inimeste elukvaliteeti otseselt ja kiiresti, sest võimaldab 
paremat ja lihtsamat juurdepääsu teabele, olulistele avalikele teenustele ning sageli 
kasutatavatele erateenustele, lihtsustades nii nende teenuste kasutamist ja võimaldades 
lihtsamat juurdepääsu nendekohasele teabele.

Muudatusettepanek 88
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 

„Rakendustealane teadustegevus” esimese taande teine alataane

– valitsuste heaks: info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine avalikus halduses rakendatavas 
valdkondadevahelises lähenemisviisis koos 
organisatsiooniliste muudatustega ja uute 
oskustega, et pakkuda kõigile 
uuenduslikke, kodanikukeskseid teenuseid; 
täiustatud info- ja sidetehnoloogial 
põhinevad teadusuuringud ja lahendused 
demokraatlike ja osalusprotsesside, avaliku 

valitsuste heaks: info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine avalikus halduses rakendatavas 
valdkondadevahelises lähenemisviisis koos 
organisatsiooniliste muudatustega ja uute 
oskustega, et pakkuda kõigile 
uuenduslikke, kodanikukeskseid teenuseid; 
täiustatud info- ja sidetehnoloogial 
põhinevad teadusuuringud ja lahendused 
demokraatlike ja osalusprotsesside (sh e-
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sektori teenuste osutamise ja selle 
kvaliteedi ning haldusasutuste ja valituste 
vahelise koostoimimise parandamiseks 
ning seadusandlike ja poliitika arendamise 
protsesside toetamiseks kõigis demokraatia 
faasides.

demokraatia), avaliku sektori teenuste 
osutamise ja selle kvaliteedi ning 
haldusasutuste ja valituste vahelise 
koostoimimise parandamiseks ning 
seadusandlike ja poliitika arendamise 
protsesside toetamiseks kõigis demokraatia 
faasides.

Selgitus

Info- ja sidetehnoloogiat saab ja tuleb kasutada demokraatia edendamiseks. Selles 
valdkonnas soodustab e-demokraatia avalikkuse osalemist, on piiramatute võimalustega, 
võimaldab kiiremat andmete kogumist ja teabevahetust ning ei sisalda bürokraatiat. 

Muudatusettepanek 89
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 90
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 

„Rakendustealane teadustegevus” teise taande teine alataane

– tehnoloogiliselt täiustatud õpisüsteemid, 
-vahendid ja -teenused, mis on kohandatud 
eri kontekstide tarbeks; inimeste 
õppimisega seotud küsimused, kui protsess 
toimub info- ja sidetehnoloogia 
vahendusel; inimeste aktiivseks õppijaks 
saamise võimaluste parandamine.

– tehnoloogiliselt täiustatud õpisüsteemid, 
-vahendid ja -teenused (sh e-õpe), mis on 
kohandatud erinevatele õppijatele Euroopa 
haridussüsteemide ühtlustamisega seotud 
erinevates kontekstides; inimeste 
õppimisega seotud küsimused, kui protsess 
toimub info- ja sidetehnoloogia 
vahendusel; inimeste aktiivseks õppijaks 
saamise võimaluste parandamine ning 
elukestev õpe.

Selgitus

E-õpe muudab õppimise lihtsamaks: õppes kasutatav info- ja sidetehnoloogia kaotab 
traditsiooniliste kaugõppe vahendite kauguse teguri, vähendab suhtluse ajavahet (sõltumata 
osalejate asukohast) ning aitab muu hulgas kaasa ka tudengite arvutioskuse arendamisele.

Elukestev õpe on oluline, kui inimesed tahavad kiiresti muutuva tehnoloogiaga info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas ajaga kaasas käia.

Muudatusettepanek 91
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 
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„Rakendustealane teadustegevus” kolmanda taande esimene alataane

– dünaamilised võrgule orienteeritud 
ettevõtlussüsteemid toodete ja teenuste 
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.

– dünaamilised võrgule orienteeritud 
ettevõtlussüsteemid toodete ja teenuste 
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, mis 
arvestavad töökohtade hajutatusega; 
paremad osalemisvõimalused rühmatöös, 
rühma haldamine ja ühiskasutuse tugi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 92
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 

„Rakendustealane teadustegevus” kolmanda taande esimene alataane a (uus)

– Uued võimalused ettevõtetele: parem 
tootlikkus info- ja sidetehnoloogia 
kasutamise tõttu, juurdepääs uutele 
turgudele ja tarnijatele e-kaubanduse 
kaudu. 

Selgitus
Info- ja sidetehnoloogia pakub palju võimalusi ettevõtetele, kes saavad parandada tootlikkust 
nende uute tehnoloogiate kasutamisega, mis võimaldavad neile paremat ja lihtsamat 
juurdepääsu uutele turgudele ja rohkematele tarnijatele.

Muudatusettepanek 93
I lisa peatüki „Teemad” 3. jao „Info- ja sidetehnoloogia” alajao „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 

Uutele ja esilekerkivatele tehnoloogiatele 
pühendatud tegevus meelitab ligi ja 
soodustab pikemas perspektiivis 
tipptasemel valdkondadeüleste
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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 uurimine ja nendega 
eksperimenteerimine uute personaliseeritud 
toodete ja teenuste loomiseks.

uuringutega seotud eesmärkide 
saavutamist esilekerkivates info- ja 
sidetehnoloogiaga seotud 
uurimisvaldkondades. Rõhuasetused on 
järgmised: uute miniatuurseks muutmise ja 
andmetöötlemisvõimaluste uurimine, 
sealhulgas näiteks kvantefekti 
ärakasutamine; võrguarvuti- ja
sidesüsteemide komplekssuse ning info- ja 
sidetehnoloogia kasutamise 
sotsiaalkäitumuslike implikatsioonide 
uurimise teel välja töötatud kontseptide ja 
meetodite rakendamine; arukate 
süsteemide uute kontseptsioonide uurimine 
ja nendega eksperimenteerimine uute 
personaliseeritud toodete ja teenuste 
loomiseks, võttes kohaselt arvesse 
süsteemi konfiguratsiooni laadi ja 
tarkvara käitumist.

Selgitus

Sellised tegevused piirduvad praegu uurimislaboritega, aga ei tohi unustada tõsiasja, et need 
on mõeldud lõpuks siiski ühiskonda viimiseks.

Katsetused kõnealuste süsteemidega peavad hõlmama ka tarkvara kui nende rakendatavuse 
põhielemendi käitumist.

Keeruliste üldnähtuste uurimisel saadud teadmised on samuti väga olulised Euroopa 
ühiskonnas info- ja sidetehnoloogia (nt Interneti) kasutamise tulemusel tekkivate muutuste ja 
käitumisviiside analüüsimisel.

Muudatusettepanek 94
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Eesmärk” esimene lõik

Parandada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja tagada selle 
ümberkujundamine ressursimahukast 
teadmistepõhiseks, luues läbimurdelisi 
teadmisi uute rakenduste jaoks eri 
tehnoloogiate ja teadusharude piirialal.

Parandada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja tagada selle 
ümberkujundamine ressursimahukast 
teadmistepõhiseks, luues uuenduslikke
teadmisi (võttes teataval määral 
teaduslikke, tehnoloogilisi või 
majanduslikke riske) uute rakenduste 
jaoks eri tehnoloogiate ja teadusharude 
piirialal, soodustades nii Euroopa tööstuse 
ümberkujundamist võimalikult paljudes 
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sektorites..

Selgitus

Uuenduslike teadmiste loomine sisaldab mõistliku, kalkuleeritud 
teadusliku/tehnoloogilise/majandusliku riskiga arvestamist. Uurimistegevus nanoteaduste, 
nanotehnoloogia, materjalide ja uute tootmistehnoloogiate sektoris peaks õhutama ja 
soodustama enamike Euroopa tööstussektorite kaasajastamist.

Muudatusettepanek 95
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „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 lisaväärtusega
toodetele, protsessidele ja tehnoloogiatele, 
et täita tarbijate nõudmisi ning 
keskkonnaalaseid, tervishoiualaseid ja 
muid ühiskondlikke ootusi. 
Teadusuuringud on olulised nende 
võistlevate väljakutsetega toimetulekuks. 

Muudatusettepanek 96
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

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

Tulevikus sõltub tööstuse 
konkurentsivõime suurel määral 
nanotehnoloogiast ja selle rakendustest. 
EL on paljudes 
nanotehnoloogia/nanoteaduste, 
materjaliteaduse ja tootmistehnoloogia 
valdkondades maailmas juhtival kohal. 
Seda positsiooni tuleb tugevdada ja 
üleilmses tihedas konkurentsis on selleks 
vaja edendada uusi algatusi.

Teadusuuringud ja tehnoloogia 
arendamine mitmetes nanoteaduse ja 
-tehnoloogia valdkondades võib 
kiirendada Euroopa tööstuse 
ümberkujundamise protsessi.
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Selgitus

Euroopa tööstuse konkurentsivõime sõltub tulevikus suurem määral nanotehnoloogiast ja 
selle rakendustest, mistõttu võib nanotehnoloogia ja nanoteadustega seotud uurimis- ja 
arendustegevus kiirendada Euroopa tööstuse muutumisprotsessi ja muuta see tööstus 
konkurentsivõimelisemaks.

Muudatusettepanek 97
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „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.

Selgitus

VKEd tekivad küllaltki sageli ülikoolidest ja sarnastest üksustest eraldumise teel ning on sel 
juhul oma olemuselt tõeliselt kõrgtehnoloogilised, kuigi üldjuhul see nii ei ole. Seepärast 
oleks parem välja jätta sõna „kõrgtehnoloogiliste”, et mitte jätta kõrvale need VKEd, mis ei 
ole kõrgtehnoloogilised, kuid soovivad sellegipoolest olla kaasatud.

Muudatusettepanek 98
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” esimese jaotise kolmas lõik a (uus)

Samuti uuritakse nanotehnoloogiate mõju 
ühiskonnale, nanoteaduste ja -
tehnoloogiate osatähtsust sotsiaalsete 
probleemide lahendamisel ning teatud 
veel halvasti tuntud nanotehnoloogiliste 
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arengute riske ja tagasilööke.

Selgitus

Oluliselt tähtis on uurida nanotehnoloogia ja -teaduste mõju ühiskonnale ning nende 
võimalikku täielikku panust sotsiaalsete probleemide selgitamisse ja lahendamisse.. Samuti 
tuleb jõuliselt uurida mõnede selliste tehnoloogiliste arengute riske ja tagasilööke, mida veel 
hästi ei tunta ja mis tekitavad mõnedes ringkondades vastuseisu.

Muudatusettepanek 99
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” teise jaotise 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 täiustatud kõrgtehnoloogilised 
materjalid, mis sisaldavad rohkem teadmisi 
ning millel on uus funktsionaalsus ja 
täiustatud omadused, on üha olulisemad 
tööstuse konkurentsivõimele ja säästvale 
arengule. Töötleva tööstuse uute mudelite 
kohaselt on esimeseks sammuks toodete ja 
nende omaduste väärtuse suurendamisel 
pigem materjalid ise kui töötlusetapid.

Selgitus

Mainida ei tule mitte ainult uusi materjale, vaid ka täiustatud omaduste ja tunnustega 
materjale.

Muudatusettepanek 100
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” teise jaotise 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 

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 
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õppimise”, eriti paremate omadustega 
nanomaterjalide, biomaterjalide ja 
hübriidmaterjalide potentsiaali kasutades. 

õppimise”, eriti paremate omadustega 
nanomaterjalide, biomaterjalide, 
metamaterjalide ja hübriidmaterjalide 
potentsiaali kasutades. 

Selgitus

Metamaterjalid on uus liik materjale, mille omadused ei ole looduses nähtavad, ning mida ei 
tohi nende uuendusliku tähtsuse ja tulevikuväljavaadete tõttu teadusuuringutest välja jätta. 
Praegu on metamaterjalid kõige üldisemat rakendust leidnud lamedate läätsede tootmises.

Muudatusettepanek 101
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 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 tööstuslikule 
tootmisele 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, 
automaatika, ressursside/seadmete ja
tootmisrajatiste organiseerimine) 
arendamiseks, aidates nii kaasa Euroopa 
põhitööstuse moderniseerimisele järgides 
ühtlasi ohutus- ja keskkonnanõudeid.

Selgitus

Üldise tootmisvara all mõeldut tuleks täpsustada. Lõppeesmärk on Euroopa tööstuse 
kaasajastamine.
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Muudatusettepanek 102
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” kolmanda jaotise 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 või täiustatud tootmis- ja 
töötlusmeetodeid; võrgustatud tootmisele, 
et arendada vahendeid ja meetodeid ühes 
toimivate ja lisaväärtusega 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. Erilisi 
jõupingutusi tuleb teha VKEde 
kaasamiseks uutesse tarneahela nõuetesse 
ja edendada kõrgtehnoloogiliste VKEde 
asutamist, mis on radikaalsete tööstuslike 
muutuste eelduseks. Sellele tuleb eraldada 
vähemalt 20% selle prioriteetse teema 
eelarvest.

Selgitus

Tähelepanu tuleb juhtida VKEde keskpika perioodi tööstustehnoloogia arendamisse 
kaasamise olulisusele, mida võib soodustada vaid konkreetse eelarvelise rahastamise 
miinimummäära eraldamisega.

Muudatusettepanek 103
I lisa peatüki „Teemad” 4. jao „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alajao „Tegevus” neljanda jaotise teine lõik
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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 
valdkonnaülestes rakendustes, nagu 
tervishoid, ehitus, kosmosetööstus, 
transport, energia, keemiatööstus, 
keskkond, tekstiili- ja rõivatööstus, 
tselluloosi- ja paberitööstus, masinatööstus, 
samuti tööstusohutus üldises tähenduses. 

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

Selgitus

Mainitud tööstusharusid, mis võivad selle valdkonna teadusuuringutest kasu saada, ei tohiks 
välja jätta.

Muudatusettepanek 104
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajagu „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 (importkütustest vähem 
sõltuvaks) süsteemiks, mis põhineb 
erinevatel saastevabadel, eriti taastuvatel, 
energiaallikatel ja -kandjatel koos 
tõhusama energiakasutusega, koostootmise 
suurendamine ning tarbimise ja energia 
talletamise ratsionaliseerimine, et 
lahendada varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakilisi 
ülesandeid, suurendades samas Euroopa 
energiatööstuse konkurentsivõimet.

Selgitus

Euroopa Liit peab fossiilsetest kütustest sõltuvusest vabanemiseks kasutama kogu oma 
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teadusuuringute potentsiaali, kuid samal ajal tuleb keskenduda isiklikule toorainete 
tootmisele, et saavutada isikliku varustatuse kõrge määr. See loob ka alternatiivse 
majandussektori tekkimise võimaluse restruktureerimisest haaratud piirkondades.

Rõhk tuleb asetada saastevabadele energiaallikatele ja koostootmisele (koos 
ratsionaliseerimisega) kui võimalusele suurendada energiatõhusust ning seetõttu vähendada 
tarbimist.

Muudatusettepanek 105
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Lähenemisviis” esimene lõik a (uus)

Euroopa on paljudes 
energiatehnoloogiates maailmas juhtival 
positsioonil. Ta on teerajaja 
taastuvenergiatehnoloogiate (nt päikese-, 
bio- ja tuuleenergia) valdkonnas. Samuti 
pakub ta maailmatasemel konkurentsi 
elektri tootmise ja jaotamise tehnoloogiate 
valdkonnas ning tema uurimisvõimekus 
süsiniku kogumise ja ladustamise 
valdkonnas on suur. Kuid seda 
juhtpositsiooni kõigutavad tõsiselt 
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan. 
Euroopa juhtpositsiooni säilitamise ja 
edasiarendamise jaoks on vaja 
rahvusvahelist koostööd ja palju 
jõupingutusi.

Selgitus

Euroopa Liit peab olema jätkuvalt teerajaja taastuvenergia valdkonnas ja võtma siduva 
tulevikukohustuse hakata energia tootmises kasutama peamiselt puhtaid energiaallikaid. 
Selleks on vaja rohkem raha selliste energiaallikatega seotud teadusuuringute rahastamiseks, 
et muuta need energiaallikad laiault kasutatavateks, mille tootmismaksumus ja tarbijahinnad 
on soodsad. Järelikult peavad need olema kuluefektiivsed ja konkurentsivõimelised selle 
energiaga, mida toodavad need riigid, kes on otsustanud jätkata peamiselt fossiilsete kütuste 
ja teiste saastavate või ohtlike energiaallikate kasutamist.
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Muudatusettepanek 106
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „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. 
Energeetikasektori „keskseks jõuks” on 
eelkõige VKEd, kes etendavad elulist rolli 
energiaahelas ning on võtmetähtsusega 
uuenduste edendamisel. Nende suur osalus 
uurimis-, arendus- ja tutvustustegevuses 
on hädavajalik, seda soodustatakse 
aktiivselt ning selleks eraldatakse 20% 
selle prioriteetse teema jaoks mõeldud 
summadest. 

Selgitus

Kui VKEde osalemist tahetakse tõepoolest soodustada tuleb selle prioriteetteema eelarves 
määrata ära abi piirmäär.

Muudatusettepanek 107
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Lähenemisviis” viies lõik

Teadusuuringute tulemuste levimise ja 
kasutamise soodustamiseks toetatakse 
kõigis valdkondades teadmiste levitamist ja 
tulemuste edasiandmist, sealhulgas 
poliitikakujundajatele. See täiendab 
programmi „Arukas energeetika –
Euroopa” meetmeid, mis on 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi osa, et toetada uuendusi ja 
kõrvaldada tutvustatud 
energeetikatehnoloogiate laialdase 
turuleviimise tehnoloogiavälised 
takistused.

Teadusuuringute tulemuste levimise ja 
kasutamise soodustamiseks toetatakse 
kõigis valdkondades teadmiste levitamist ja 
tulemuste edasiandmist, sealhulgas 
poliitikakujundajatele. Eriti soodustatakse 
multidistsiplinaarsust ja 
interdistsiplinaarsust ning püütakse 
saavutada maksimaalne koostoime ja 
vastastikune täiendavus ühenduse teiste 
programmide ja tegevustega (näiteks 
Aruka Energeetika Euroopa, mis on osa 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programmist).
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Selgitus

Kõik seitsmenda raamprogrammi alusel rahastatavad tegevused peavad olema tihedalt 
seotud teiste programmide raames edendatavate tegevustega, et need täiendaksid üksteist. 

Muudatusettepanek 108
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Lähenemisviis” viies lõik a (uus)

Lisaks sellele jagatakse kõikide selle 
prioriteetse teemaga seotud tegevuste 
kohta teavet ja levitatakse 
uurimistulemusi. 

Selgitus

Levitamisalgatused võetakse ette selleks, et lõppkasutajad ja eriti poliitiliste otsuste 
langetajad võtaksid nendega seotud tegevused omaks.

Muudatusettepanek 109
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Tegevus” jaotis „Koostootmine” -1 

(jaotise „Vesiniku- ja kütuseelemendid” ees) (uus) 

– Koostootmine 
Lõpptarbijale keskenduvate integreeritud 
tõhusate kombineeritud 
energiasüsteemide väljatöötamine, mis 
võimaldab kasutada kõige 
kättesaadavamaid ja keskkonda kõige 
vähem kahjustavaid energiaallikaid. 
Energia salvestamise vormide täiustamine 
ja uute vormide väljatöötamine.
Nende süsteemide võrguühenduste 
haldamine kui üldise tõhususe ja teenuste 
kvaliteedi parandamine. 

Selgitus

Koostootmises tehtud edusammud näitavad, et energia muundamise protsessid muutuvad 
oluliselt tõhusamaks, hakatakse laialdaselt kasutama taastuvaid või vähesaastavaid 
energiaallikaid, selliste protsessidega (mis on tavalisest soojuse ja energia tootmisest 
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keskkonda vähem kahjustavad) saadud tooted kaasatakse elektrivõrku ja infrastruktuuri 
kulusid vähendatakse (mis tõstab konkurentsivõimet). Neil põhjustel peab see teema olema 
eraldi uurimis-, arendus- ja tutvustustegevuse valdkond.

Muudatusettepanek 110
I lisa peatüki „Teemad” 5, jao „Energeetika” ajajao „Tegevus” jaotis „Vesiniku- ja 

kütuseelemendid” 

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.

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 uurimistegevust 
mõistlike üleminekustrateegiate 
toetamiseks ning ratsionaalse aluse 
loomiseks poliitilistele otsustele ja 
tururaamistiku arengule. Programmi 
tööstuslikud rakendusuuringud, 
tutvustamine ja valdkondadevahelised 
meetmed võidakse osaliselt rakendada
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.

Selgitus

Nimetatud valdkondadevaheliste tegevuste kogu raskust ei tohiks panna ühise 



PR\613357ET.doc 77/122 PE 368.072v03-00

ET

tehnoloogiaalgatuse õlule.

Muudatusettepanek 111
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajagu „Tegevus” jaotis „Taastuva 

elektrienergia tootmine”

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 
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.

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

Selgitus

Erinevate lõikude sissejuhatavad osad tuleks standardseks muuta, et nendes mainitaks kolme 
teadustegevuse valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.

Päikeseenergia kasutamine elektri tootmises ei tohiks piirduda fotogalvaanikaga, kasutada 
tuleks ka keskmise ja kõrge temperatuuriga termiliste päikeseenergia mahutitega sooja ja 
elektri tootmise võimalust.

Energiakultuuride ja nende potentsiaaliga seotud algatuste suurendamise ja täiustamise 
eesmärki tuleks rakendada kogu valdkonnas.

Muudatusettepanek 112
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajagu „Tegevus” jaotis „Taastuva kütuse 
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tootmine”

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 ja energiaistandustest 
(sealhulgas jäätmete bioloogiliselt 
lagunevast fraktsioonist) saadava tahke-, 
vedel- ja gaaskütuste, eelkõige transpordi 
biokütuste, säästvate tootmis- ja 
varustusahelate jaoks ettenähtud täiustatud 
muundamistehnoloogiate uurimine, 
arendamine ja tutvustamine. Rõhk tuleks 
asetada uutele biokütuse tüüpidele ning 
olemasolevate biokütuste uutele tootmis- ja 
levitamiskanalitele, sealhulgas energia ja 
muude lisaväärtusega toodete integreeritud 
tootmisele biorafineerimisseadmete abil. Et 
saada süsinikust täielikku kasu, 
keskendutakse teadusuuringutes energia 
tõhususe suurendamisele, tehnoloogia 
integreerimise edendamisele ja lähteaine 
kasutamisele. Teadusuuringutesse 
kaasatakse küsimused nagu 
energiakultuurid, 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.

Selgitus

Erinevate lõikude sissejuhatavad osad tuleks standardseks muuta, et nendes mainitaks kolme 
teadustegevuse valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.

Energiakultuuride ja nende potentsiaaliga seotud algatuste suurendamise ja täiustamise 
eesmärki tuleks rakendada kogu valdkonnas. Seepärast tuleks seda mainida nii selles kui ka 
eelnevas lõigus.

Muudatusettepanek 113
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajagu „Tegevus” jaotis „Taastuvad 

energiaallikad kütmise ja jahutamise jaoks” 

Tehnoloogiapagasi arendamine ja 
tutvustamine, et suurendada taastuvate 
energiaallikatega kütmise ja jahutamise 
potentsiaali säästva energeetika 

Tehnoloogiapagasi uurimine, arendamine 
ja tutvustamine, et suurendada aktiivse 
taastuvate energiaallikatega kütmise ja 
jahutamise potentsiaali ning passiivset või 
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toetamiseks. Eesmärk on saavutada oluline 
kulude vähenemine, tõhususe suurenemine, 
keskkonnamõjude vähenemine ning 
erinevates piirkondlikes tingimustes 
tehnoloogiate kasutamise optimeerimine. 
Teadus- ja tutvustustegevus peaksid 
hõlmama uusi süsteeme ja komponente 
tööstuslike rakenduste (sealhulgas merevee 
termilise magestamise), kaug- ja/või 
erikütte ja -jahutuse, ehituse integratsiooni 
ning energia säilitamise jaoks.

looduslikult toodetud soojust koguvate 
süsteemide täiustamine säästva 
energeetika toetamiseks. Eesmärk on 
saavutada oluline kulude vähenemine, 
tõhususe suurenemine, keskkonnamõjude 
vähenemine ning erinevates piirkondlikes 
tingimustes tehnoloogiate kasutamise 
optimeerimine. Uurimis- ja 
tutvustustegevus peaksid hõlmama uusi 
süsteeme ja komponente tööstuslike 
rakenduste (sealhulgas merevee termilise 
magestamise), kaug- ja/või erikütte ja -
jahutuse, ehituse integratsiooni ning 
energia säilitamise jaoks.

Selgitus

Erinevate lõikude sissejuhatavad osad tuleks standardseks muuta, et nendes mainitaks kolme 
teadustegevuse valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.

Ehitusvaldkonna energiatõhususega seotud õigusaktidega peaks Euroopa Liit soodustama 
edasisi teadusuuringuid süsteemide kohta, mis koguvad passiivset või looduslikult toodetud 
sooja.

Muudatusettepanek 114
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” ajajao „Tegevus” jaotis „Saastevaba energia 

tootmiseks vajalik 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. 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 uurimine, 
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 
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usaldusväärsus.

Selgitus

Erinevate lõikude sissejuhatavad osad tuleks standardseks muuta, et nendes mainitaks kolme 
teadustegevuse valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.

Muudatusettepanek 115
I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” ajajao „Tegevus” jaotis „Puhtad

söepõletustehnoloogiad”

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 heitmete, eelkõige 
süsinikdioksiidi õhku paiskamise 
vähendamiseks. Konkurentsivõime 
säilitamiseks ja süsinikdioksiidi õhku 
paiskamise ohjeldamisele kaasa aitamiseks 
toetatakse puhaste söepõletustehnoloogiate 
uurimist, arendamist ja tutvustamist, et 
suurendada märkimisväärselt jaamade 
tõhusust ja usaldusväärsust, viia 
miinimumini saasteainete õhku paiskamine
ning vähendada üldkulusid eri 
tegutsemistingimustes. Pidades silmas 
tulevast heitmetevaba energiatootmist, 
peaksid need meetmed valmistama ette 
süsinikdioksiidi sidumise ja kõrvaldamise 
tehnoloogiate edusamme, neid täiendama 
ning olema nendega seotud.

Selgitus

Erinevate lõikude sissejuhatavad osad tuleks standardseks muuta, et nendes mainitaks kolme 
teadustegevuse valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.
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I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Tegevus” jaotis „Intelligentsed 

energiavõrgud”

Et hõlbustada üleminekut säästvamale 
energiasüsteemile, on vaja ulatuslikke 

Et hõlbustada üleminekut säästvamale 
energiasüsteemile, on vaja ulatuslikke 
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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.

uurimis- ja arendus- ja tutvustusalaseid
jõupingutusi Euroopa elektri- ja 
gaasisüsteemide ja -võrkude tõhususe, 
paindlikkuse, ohutuse ja usaldusväärsuse 
suurendamiseks. Elektrivõrkude jaoks on 
eesmärk muuta käesoleva hetke 
elektrivõrgud paindlikuks ja interaktiivseks 
(kliendid/operaatorid) teenustevõrguks,
kõrvaldades takistused ulatusliku 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu ja 
tõhusa integreerimise ning 
detsentraliseeritud tootmise eest (näiteks 
kütuseelemendid, mikroturbiinid ja 
kolbmootorid), parandades elektriga 
varustamise kindlust ning teha klientidele 
oma nõuetega tegelemises aktiivse 
osalemise lihtsamaks. Selleks on vaja ka
põhiliste võimaldavate tehnoloogiate 
(näiteks uuenduslike info- ja 
sidetehnoloogia lahenduste, RES-
säilitustehnoloogiate, jõuelektroonika ja 
HTS-seadmete) arendamist ja 
tutvustamist. Gaasivõrkude jaoks on 
eesmärk on tutvustada intelligentsemaid ja 
tõhusamaid protsesse ja süsteeme gaasi 
transportimiseks ja jaotamiseks, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate tõhus 
integreerimine ja biogaasi kasutamine 
olemasolevates võrkudes.

Selgitus

Sõnastus tuleks standardseks muuta, et mainitaks kolme teadustegevuse valdkonda – uurimis-, 
arendus- ja tutvustustegevust.

Gaasi ja elektri edastamise olemus nõuab laialdast alalist infrastruktuuri, mille arendamist ja 
laiendamist piirab üha enam takistusi. Seetõttu tuleb kasutada uurimis- ja arendustegevust, et 
kaasata edastusvõrku uusi järelevalveseadmeid, mis teeks võrgu n-ö arukaks”. See omakorda 
nõuab uue töökorra väljatöötamist.

Lisaks sellele peab vastutustundlikus energiatarbimises osalema ka avalikkus.
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I lisa peatüki „Teemad” 5. jao „Energeetika” alajao „Tegevus” jaotise „Energiatõhusus ja 

energiasäästlikkus” esimene lause
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Energiasäästlikkuse suurt potentsiaali ja 
edusamme energiatõhususe suurendamisel 
on vaja rakendada, optimeerides, 
valideerides ja tutvustades uusi mõisteid ja 
tehnoloogiaid hoonete, teenuste ja tööstuse 
jaoks.

Energiasäästlikkuse suurt potentsiaali ja 
edusamme energiatõhususe suurendamisel 
on vaja rakendada, optimeerides, 
valideerides, uurides, arendades ja 
tutvustades uusi mõisteid ja tehnoloogiaid 
hoonete, transpordi, teenuste ja tööstuse 
jaoks.

Selgitus

Erinevate lõikude sõnastus tuleks standardseks muuta, et mainitaks kolme teadustegevuse 
valdkonda – uurimis-, arendus- ja tutvustustegevust.

Selles lõigus nimetatud tegevustest ei tohi välja jätta transpordisektorit.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajagu „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 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 jälgida, 
vältida, leevendada ja reguleerida survet ja 
ohtu keskkonnale, kaasa arvatud ohtu 
tervisele, ning loodus- ja kultuurkeskkonna
jätkusuutlikkusele.

Selgitus

Mõningaid keskkonnale survet avaldavaid ja ohte sisaldavaid protsesse võib väga raske olla 
tagasi pöörata. Seepärast tuleks uurida nende protsesside kohandamise võimalusi, et 
vähendada võimalikku mõju inimestele ja inimkeskkonnale.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” esimene lõik 
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Keskkonnakaitse on oluline nii käesoleva
ja tulevaste põlvede elukvaliteedi kui ka 
majanduskasvu seisukohalt. Silmas pidades 
survet, mida Maa loodusressursside ja 
kultuurkeskkonnale avaldavad kasvav 
rahvaarv, linnastumine, põllumajandus-, 
transpordi ja energiasektorite pidev 
laienemine ning kliima muutumine ja 
soojenemine kohalikul, regionaalsel ja 
globaalsel tasemel, seisab ELi ees ülesanne 
tagada pidev ja jätkusuutlik majanduskasv, 
vähendades samaaegselt kahjulikke 
keskkonnamõjusid. Kogu Euroopa Liitu 
hõlmav koostöö on põhjendatav sellega, et 
liikmesriikidel, regioonidel ja linnadel on 
ühised keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnauuringute ulatuse, temaatika 
ning komplekssuse tõttu on vajalik nende 
uuringute teatav kriitiline maht. Koostöö 
soodustab ka ühiste kavade koostamist, 
ühendatud ja koostalitlusvõimeliste 
andmebaaside kasutamist ning ühiste 
näitajate, hindamismeetodite ja ühtsete 
täismõõduliste vaatlus- ja 
prognoosisüsteemide väljaarendamist. 
Täieliku teabe saamiseks ja parema 
majandamise soodustamiseks ülemaailmsel 
tasemel on vajalik edasine rahvusvaheline 
koostöö.

Keskkonnakaitse on oluline nii praeguste
ja tulevaste põlvede elukvaliteedi kui ka 
majanduskasvu seisukohalt. Silmas pidades 
survet, mida Maa loodusressurssidele ja 
kultuurkeskkonnale avaldavad kasvav 
rahvaarv, ehitamine, põllumajanduse pidev 
laienemine, kariloomad, vesiviljelus ja 
kalandus, transport ja energiasektorid
ning kliima muutumine ja soojenemine 
kohalikul, regionaalsel ja globaalsel 
tasemel, seisab ELi ees ülesanne tagada 
pidev ja jätkusuutlik majanduskasv, 
vähendades samaaegselt kahjulikke 
keskkonnamõjusid. Kogu Euroopa Liitu 
hõlmav koostöö on põhjendatav sellega, et 
liikmesriikidel, regioonidel ja linnadel on 
ühised keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnauuringute ulatuse, temaatika 
ning komplekssuse tõttu on vajalik nende 
uuringute teatav kriitiline maht. Koostöö 
soodustab ka ühiste kavade koostamist, 
ühendatud ja koostalitlusvõimeliste 
andmebaaside kasutamist ning ühiste 
näitajate, hindamismeetodite ja ühtsete 
täismõõduliste vaatlus- ja 
prognoosisüsteemide väljaarendamist. 
Täieliku teabe saamiseks ja parema 
majandamise soodustamiseks ülemaailmsel 
tasemel on vajalik edasine rahvusvaheline 
koostöö.

Selgitus

Mainida tuleb keskkonnamõjusid, mis on seotud kariloomade kasvatamise (nt virts, mis imbub 
põhjavette), kalanduse (nt keskkonnale vähem kahjulike kalastustehnikate säilitamine või 
leiutamine) ja vesiviljelusega (nt kaldaäärsed kalapuurid ja nende mõju ümbritsevale 
keskkonnale), et viimased võiks spetsiaalselt selles lõigus mainitud tegevuste alla tuua.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” teise lõigu esimene lause

Kõnealuse teema alusel tehtavad 
teadusuuringud aitavad kaasa Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide rahvusvaheliste 

Kõnealuse teema alusel tehtavad 
teadusuuringud aitavad kaasa Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide rahvusvaheliste 
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kohustuste täitmisele seoses Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni, Kyoto ja Montreali 
protokollide, pärast Kyoto protokolli 
vastuvõetud algatuste, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ning 2002. aasta
ülemaailmse jätkusuutliku arengu 
tippkohtumisega, sealhulgas ELi 
veemajandusalane algatus (ja säästva 
tootmise ja tarbimise soodustamine). 

kohustuste täitmisele seoses Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni, Kyoto ja Montreali 
protokollide, pärast Kyoto protokolli 
vastuvõetud algatuste, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni, ÜRO kõrbestumise vastu 
võitlemise konventsiooni, Stockholmi 
püsivate orgaaniliste saasteainete 
konventsiooni ning 2002. aasta 
ülemaailmse jätkusuutliku arengu 
tippkohtumisega, sealhulgas ELi 
veemajandusalane algatusega (ja säästva 
tootmise ja tarbimise soodustamine).

Selgitus

Viidata tuleks ka Stockholmi konventsioonile ning rohkem tuleks teha püsivate saasteainete 
uurimise edendamiseks.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” teise lõigu teine ja kolmas lause

Kõnealused teadusuuringud peavad 
toetama ka valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma, maapinna 
kaugseire grupi algatust ning arvestama 
aastatuhande ökosüsteemi hinnangut. 
Lisaks sellele peavad nad andma 
abimaterjali teadusuuringuteks, mis 
tulenevad olemasolevatest ja uutest ELi 
õigusaktidest ning poliitikasuundadest, 
kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamisest, nendega 
seotud temaatilistest ja muudest uutest 
strateegiatest (nt elavhõbedastrateegia) 
ning keskkonnatehnoloogia ja keskkonna 
ning tervise alastest tegevusplaanidest. 

Kõnealused teadusuuringud toetavad ka 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma, 
maapinna kaugseire grupi algatust ning 
arvestama aastatuhande ökosüsteemi 
hinnangut. Lisaks sellele peavad nad 
andma abimaterjali teadusuuringuteks, mis 
tulenevad olemasolevatest ja uutest ELi 
õigusaktidest ning poliitikasuundadest, 
kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamisest, nendega 
seotud temaatilistest ja muudest uutest 
strateegiatest (nt elavhõbedastrateegia) 
ning keskkonnatehnoloogia ja keskkonna 
ning tervise alastest tegevusplaanidest, 
programmidest ja direktiividest või 
abinõudest, mida on vaja Natura 2000 
võrgustiku kaitsmise mehhanismide 
täiustamiseks. 

Selgitus
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ELi keskkonnaga seoses vajab ka Natura 2000 võrgustik teadusuuringuid, mis võimaldaks 
ühenduse jaoks oluliste paikade ja lindude erikaitsealade paremat kaitset.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” kolmas lõik

Uuenduslike keskkonnatehnoloogiate 
edendamine aitab kaasa ressursside 
säästvale kasutamisele, kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning ökosüsteemide ja kultuurkeskkonna 
kaitsele. Teadusuuringud aitavad kaasa ka 
tehnoloogia arengule, mis parandab 
Euroopa ettevõtete, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete seisundit 
keskkonnatehnoloogiate turul. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, nagu veevarustuse 
ja tervisekaitsetehnika platvorm, säästva 
keemia platvorm, ehitusplatvorm ning 
metsandusplatvorm kinnitavad vajadust 
võtta meetmeid ELi tasemel, kusjuures 
järgnevalt esitatud tegevusega toetatakse 
nende platvormidega seotud uuringukavade 
asjakohaste osade rakendamist.

Uuenduslike keskkonnatehnoloogiate 
edendamine aitab kaasa ressursside 
säästvale kasutamisele, kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning ökosüsteemide ja kultuurkeskkonna 
kaitsele. Teadusuuringud aitavad kaasa ka 
tehnoloogia arengule, mis parandab 
Euroopa ettevõtete, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete seisundit 
keskkonnatehnoloogiate turul. Et, VKEd 
saaksid rohkem osaleda selle prioriteetse 
teemaga seotud uurimis-, arendus- ja 
uuendustegevuses, eraldatakse selleks 
otstarbeks 20% tegevuste eelarvest. 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, nagu 
veevarustuse ja tervisekaitsetehnika 
platvorm, säästva keemia platvorm, 
ehitusplatvorm ning metsandusplatvorm 
kinnitavad vajadust võtta meetmeid ELi 
tasemel, kusjuures järgnevalt esitatud 
tegevusega toetatakse nende platvormidega 
seotud uuringukavade asjakohaste osade 
rakendamist.

Selgitus

Kui VKEde osalemist tahetakse tõepoolest soodustada tuleb selle prioriteetteema eelarves 
määrata ära abi piirmäär.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” neljas lõik

Tõhustatakse siseriiklike programmide 
kooskõlastamist, laiendades ja süvendades 
olemasolevate Euroopa teadusruumi 

Tõhustatakse siseriiklike programmide 
kooskõlastamist, laiendades ja süvendades 
olemasolevate Euroopa teadusruumi
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võrgustike ulatust keskkonnauuringute alal,
kaasa arvatud Läänemere 
uurimisprogrammide ja uute Euroopa 
teadusruumi võrgustike ühine 
rakendamine.

võrgustike ulatust keskkonnauuringute alal. 
Multidistsiplinaarsust ja 
interdistsiplinaarsust soodustatakse 
mitmete teadusharudega (nt 
loodusteadused ja meretehnoloogia) 
seotud teemade puhul ühiste 
konkurssidega.

Selgitus

Merekeskkonna kaitsmisega seoses tuleb lisaks osalejate ja riikide tööle ja koostööle õhutada 
ka multidistsiplinaarsust ja interdistsiplinaarsust.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” neljas lõik a (uus)

Eelkõige tõhustatakse jätkuvalt 
Läänemere teadusuuringute programmi 
raames toimuvaid ühistegevusi. Samal 
ajal hoitakse uurimisvaldkonnad avatud 
(või algatatakse uusi) ühenduse teiste 
merede ja ookeanide jaoks, mida 
jagatakse kolmandate riikidega ning mis 
oma keskkondliku olukorra tõttu vajavad 
pidevat jälgimist (nagu näiteks 
Vahemeri).

Selgitus

Komisjon mainib oma teatises kohaselt Läänemere eriprogrammi. EL peaks jätkama 
ühisprogrammi BONUS-169 toetamist ning teiste merede ja ookeanidega seotud tegevusi (või 
algatama uusi), mis on oluline panus Euroopa merestrateegia tulevasse elluviimisse.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Lähenemisviis” viies lõik

Eri tähelepanu tuleb pöörata Euroopa Liidu 
uuringutulemuste levitamise tõhustamisele, 
kasutades ära Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide tasemel toimuva täiendava 
finantseerimise mehhanismidest tulenevat 
sünergiat, ning nende uurimistulemuste 
rakendamisele asjakohaste lõppkasutajate 

Eri tähelepanu tuleb pöörata Euroopa Liidu 
uuringutulemuste levitamise tõhustamisele
ning teabe ja uurimistulemuste 
levitamisele, et tuua teadust ja 
tehnoloogiat ühiskonnale kähemale.
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poolt, käsitledes sihtgrupina eelkõige 
poliitikakujundajaid.

Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel 
toimuva täiendava finantseerimise 
mehhanismidega (nt kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm, 
programm URBAN ja LIFE+ fondid) 
püütakse saavutada maksimaalset 
koostoimet ja vastastikust täiendavust). 

Selgitus

Levitamisalgatused võetakse ette selleks, et lõppkasutajad ja eriti poliitiliste otsuste 
langetajad võtaksid nendega seotud tegevused omaks.

Seitsmenda raamprogrammi alusel rahastatavad tegevused peavad olema tihedalt seotud 
teiste programmide raames edendatavate tegevustega, et need täiendaksid üksteist.
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I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Kliimamuutused, reostus ja ohud” 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 

Selleks et jälgida ja analüüsida kliima, Maa 
ja ookeanide süsteemide varasemaid 
muutusi ja praegust arengut (ka pooluste 
piirkonnas) 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 (nii pinna-
kui ka põhjavee) ja pinnase saastamine 
avaldab keskkonna kvaliteedile ja kliimale, 
samuti atmosfääri, stratosfääri osoonikihi, 
maapinna, jää ja ookeanide vastastikust 
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mitmekesisusele ja ökosüsteemidele. mõju (sh mere taseme muutuste mõju 
rannikupiirkondadele). Võetakse arvesse 
tagasisidemehhanisme ja järske muutusi (nt 
ookeaniringlus) ning mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemidele.

Selgitus

Maa- ja meresüsteemide varasemate muutuste uurimine võib anda andmeid, mis aitavad 
seletada ja ennustada praegusi ja tulevasi muutusi.

Lisaks sellele on muudatusettepaneku eesmärk kaasajastada maa- ja ookeanikeskkonnale 
avaldatava surve kirjeldust, kaasates sinna sellised küsimused nagu mandrijää sulamine, 
meretaseme muutused ja põhjavee saastamine.

Muudatusettepanek 127
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Kliimamuutused, reostus ja ohud” 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 

Keskkonna ja tervishoiu alase tegevuskava 
toetamiseks ja uute keskkonnaohtudega 
(eeskätt linnakeskkonnas, k.a endistes 
tööstuspiirkondades) seotud rahva tervise 
huvide ühendamiseks ja haiguste 
iseloomustamiseks on vajalikud 
keskkonna- ja klimaatiliste riskitegurite ja 
rahva tervise vastastikuste mõjude 
multidistsiplinaarsed uuringud. 
Teadusuuringutes keskendutakse 
mitmekordsetele erinevatel viisidel 
toimuvatele kokkupuutumistele, 
saasteallikate ja uute keskkonnastressorite 
identifitseerimisele ning nende 
vastastikusele mõjule looduslike ainete ja 
looduse osadega (nt sise- ja välisõhk, 
elektromagnetväljad, müra,
kokkupuutumine mürgiste ainetega ning 
päikesekiirgusega suureneva kokkupuute 
mõju naha ja silmade tervisele), samuti
võimalikule mõjule, mida nad avaldavad 
tervisele. Soodustatakse uute ja 
olemasolevate kemikaalide uurimist, nagu 
sätestatud REACHis; samuti 
loomkatsetele alternatiivide uurimist.
Teadusuuringute eesmärk on ka inimese 
biomonitooringu alase epidemioloogilise 
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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. 

uurimistöö integreerimine teaduslike 
aspektide, meetodite ja vahendite 
seisukohalt, et arendada kooskõlastatud ja 
ühtset lähenemisviisi. Need hõlmavad 
Euroopa kohortuuringuid, mille puhul 
pööratakse tähelepanu ohualdistele
populatsioonirühmadele, meetodeid ja 
seadmeid, mis võimaldavad riske paremini 
iseloomustada ja jälgida ning ohtude ja 
tervisemõjude hindamist ja võrdlemist. 
Uuringute käigus arendatakse välja 
biomarkerid ning modelleerimis- ja 
seirevahendid, arvestades kokkupuutumisi 
mitme teguriga, haavatavuse muutumist ja 
määramatust. Nende uuringute tulemusena 
saadakse ka 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, 
ohjamiseks ja teabevahetuseks ning 
poliitika väljatöötamiseks ja 
analüüsimiseks. 

Selgitus

Linnakeskkonnaga seotud tegevuste raames tuleks erilist tähelepanu pöörata endistele 
tööstuspiirkondadele.

Happevihmad ja osoonikihi kahanemine mõjutavad atmosfääri ja nõrgendavat selle 
päikesekiirguse tõkestamise võimet. Kuna Euroopa Liit tahab selle soovimatu mõju vastu 
võidelda, on vaja edasisi teadusuuringuid nende mõju kohta inimeste tervisele.

Seitsmes raamprogramm peaks olema põhiline vahend nende eesmärkide saavutamiseks, 
mille EL endale seadis kemikaalimääruse REACH vastuvõtmisega.

Muudatusettepanek 128
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Kliimamuutused, reostus ja ohud” 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 

Loodusõnnetuste ohjamine nõuab mitut 
riski arvestavat lähenemisviisi, mis 
põhineb konkreetse riskiga seotud 
strateegiate ühendamisel laiahaardeliste 
kavade, protseduuride ja protokollidega. 
Riskitegurite, haavatavuse ja ohtude 
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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.

hindamiseks on vaja paremaid teadmisi, 
meetodeid ja integreeritud võrgustikku. 
Lisaks on vaja välja arendada 
kaardistamise, ennetamise, avastamise ja 
leevendamise strateegiad, mille puhul 
võetakse arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tegureid. Uuritakse kliimaga 
seotud loodusõnnetusi (tormid, põuad, 
külmalained, metsapõlengud, maalihked, 
kiirgus, üleujutused ja teised äärmuslikud 
nähtused) ja geoloogilisi ohte
(maavärinad, vulkaanipursked ja 
tsunamid). Need uuringud võimaldavad 
paremini aru saada alusprotsessidest ja 
tõhustada tõenäosuse põhimõttel
prognoosimeetodeid. Nad aitavad kaasa ka 
varase hoiatamise ja informeerimise 
süsteemide väljaarendamisele. 
Kvantifitseeritakse peamiste looduslike 
ohtudega seotud ühiskondlikud mõjud.

Selgitus

Mitut riski arvestavate kavade sisseseadmine, nagu muudatusettepanekud kirjeldatud, on 
sobiv algus.

Samuti mainitakse selliseid keskkonnale ja inimestele kahjulikult mõjuvaid loodusõnnetusi 
nagu külmalained.

Muudatusettepanek 129
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Ressursside säästev majandamine” esimene taane

Loodus- ja tehisressursside kaitse ning 
säästev majandamine

Loodus- ja tehisressursside kaitse ning 
säästev majandamine; inimtegevusest 
mõjutatud ja bioloogiliselt mitmekesiste 
keskkondade majandamine

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 

Uurimise eesmärk on alusteadmiste 
täiendamine ning ökosüsteemide ja nende 
ressursside kaitsmiseks, taastamiseks ja 
säästvaks majandamiseks ning 
maakasutuseks, bioloogilise 
mitmekesisuse ja säästvate tarbimisviiside 
kujundamiseks vajalike täiustatud mudelite 
ja abinõude arendamine. See võimaldab
prognoosida ökosüsteemide käitumist ja 
taastumist ning leevendada ökosüsteemide 
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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.

oluliste struktuuri- ja funktsionaalsete 
elementide lagunemist ning kadumist 
(seoses bioloogilise mitmekesisusega ning 
vee-, mulla- ja mereressurssidega). 
Ökosüsteemide ja nende bioloogilise 
mitmekesisuse modelleerimise alastes 
uuringutes arvestatakse looduskaitse ja 
looduse taastamise tavasid. Edendatakse 
uuenduslikke lähenemisviise 
ökosüsteemide ja nende bioloogilise 
mitmekesisuse teenustega seotud 
majandustegevuse arendamisel. 
Arendatakse välja meetodid kõrbestumise, 
maa kahjustamise ja erosiooni vältimiseks, 
nende vastu võitlemiseks ja nende 
protsesside ümberpööramiseks, samuti
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
peatamiseks. Teadusuuringutes käsitletakse 
maa ökosüsteemide (metsade, niitude, 
märgalade, jõgede ja põllumaade) 
jätkusuutlikku majandamist, 
maakeskkonna kaitset, et soodustada 
säästlikku turismi, linnakeskkonda ja 
endisi tööstuspiirkondi (kaasa arvatud 
planeerimist) ja jäätmekäitlust. Algatuse 
GEO ja INSPIRE-laadsete vahendite 
abiga saavad teadusuuringud kasu avatud 
hajusate koostalitlusvõimeliste 
andmehaldus- ja infosüsteemide 
arendamisest ning aitavad sellele kaasa ja 
on aluseks loodusressursside ja nende 
kasutamisega seotud hinnangutele, 
tulevikuseirele ja teenustele.

Selgitus

Loodusressursse leidub ökosüsteemides, kus elavad liigid, mida tuleb kaitsta, näiteks 
metsades.

Maa kaugseire rühma GEO ja vahendit INSPIRE mainitakse nende erilise tähtsuse tõttu. 
GEO eesmärk on kooskõlastada erinevaid satelliitandmesüsteeme ja INSPIRE eesmärk on 
tagada liikmesriikide andmeinfrastruktuuri ja keskkonnaalaste andmete võrreldavus ja 
arusaadavus ELi tasandil. Selles on keskkonnaseisundi jälgimiseks vajalik teave.

Muudatusettepanek 130
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Ressursside säästev majandamine” teine taane
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– Merekeskkonna areng – Merekeskkonna majandamine
Selleks et parandada meie arusaamist 
inimtegevuse mõjust ookeanile ja merele 
ning merekeskkonna ressurssidele, 
sealhulgas piirkondlike merevete ja 
rannikualade saastumine ning 
eutrofeerumine, on vajalikud eriuuringud. 
Veekeskkonda, süvamereökosüsteeme ja 
merepõhja uuritakse selleks, et jälgida, 
kontrollida ja prognoosida nende 
keskkondade käitumist ja täiendada 
arusaamist merest ning ookeaniressursside 
säästvast kasutamisest. Selleks et hinnata 
inimtegevuse mõju ookeanile, kasutatakse 
integreeritud lähenemisviisi, arvestades 
mere bioloogilist mitmekesisust, 
ökosüsteemide protsesse ja funktsioone, 
ookeaniringlust ja merepõhja geoloogiat.

Selleks et parandada meie arusaamist 
inimtegevuse mõjust ookeanile ja merele 
ning merekeskkonna ressurssidele, 
sealhulgas hooletu ja pideva saastamise 
ning piirkondlike merevete ja rannikualade 
eutrofeerumise mõjust (mõlemal juhul 
veepinna, veesammaste ja merepõhja 
tasandil), on vajalikud eriuuringud. 
Veekeskkonda, rannikualasid, piirkondi, 
süvamereökosüsteeme ja merepõhja 
uuritakse selleks, et jälgida, kontrollida ja 
prognoosida nende keskkondade käitumist 
ja täiendada arusaamist merest ning 
ookeaniressursside säästvast kasutamisest. 
Selleks et hinnata inimtegevuse mõju 
ookeanile, kasutatakse integreeritud 
lähenemisviisi, arvestades mere 
bioloogilist mitmekesisust, ökosüsteemide 
protsesse ja funktsioone, ookeaniringlust ja 
merepõhja geoloogiat. Rakendatakse 
meetmeid, et töötada välja jätkusuutliku 
arengu integreeritud kontseptid, vahendid 
ja strateegiad.

Selgitus

Lisaks erinevatele vajalikele spetsifikatsioonidele lisatakse selle muudatusettepanekuga 
integreeritud kontseptid merekeskkonna haldamise tõhusa ja soovitava süsteemidena.

Muudatusettepanek 131
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Keskkonnatehnoloogia” esimene taane

– Loodus- ja kultuurkeskkonna säästvaks 
majandamiseks ning kaitsmiseks vajalikud 
keskkonnatehnoloogiad

– Loodus- ja kultuurkeskkonna säästvaks 
majandamiseks, kaitsmiseks ja 
taastamiseks vajalikud 
keskkonnatehnoloogiad

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 

Selleks et vähendada inimtegevuse 
keskkonnamõju, kaitsta ja taastada 
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 
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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.

eelkõige tehnoloogiaid, mis võimaldavad 
vältida, vähendada ja leevendada
keskkonnariske, leevendada ohte ja 
õnnetusi (sh kliimamuutustest ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumisest 
tingituid); tehnoloogiad, mis soodustavad 
säästvat tootmist ja tarbimist; 
ökosüsteemide, nende ressursside ja 
ressursside bioloogilise mitmekesisuse 
jätkusuutliku majandamise, kaitsmise ja 
taastamise tehnoloogiaid; tehnikaid, mis 
võimaldavad tõhusamalt töödelda vee, 
pinnase, õhu, mere ja muude looduslike 
ressursside reostust ning jäätmeid; 
tehnoloogiad inimese elukeskkonna 
(sealhulgas tehiskeskkond, 
linnapiirkonnad, maastikud) 
keskkonnaohutuks ja säästvaks 
majandamiseks ning kultuuripärandi 
taastamise ja kaitse tehnoloogiaid.
Tagatakse ristkooskõlastamine teiste 
asjaomaste valdkondadega.

Selgitus

Oluline on rõhutada keskkonna taastamist, mida tuleks võimaluse korral alati prioriteediks 
seada (nt kõrbestunud maa taastamine).

Samuti peaks olema selge, et eelmainitud tegevusi ei tohiks käsitleda eraldi: need on paljudel 
juhtudel omavahel seotud ja seetõttu on vaja ühendatud lähenemist.

Muudatusettepanek 132
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Keskkonnatehnoloogia” teine taane

Teadusuuringutes keskendutakse 
tehnoloogiatega seotud riski ja 
tehnoloogiate tõhususe hindamisele, kaasa 
arvatud protsesside ja toodete hindamine, 
ning sellega seotud meetodite 
edasiarendamine (nt olelustsükli analüüs). 
Keskendutakse ka keskkonnatehnoloogiate 
pikaajalisele mõjule, turupotentsiaalile ja 
sotsiaalmajanduslikele aspektidele, 
keemilise ohu hindamisele, arukatele 
katsetamisstrateegiatele, loomkatsete 
minimeerimisega seotud meetoditele ning 

Teadusuuringutes keskendutakse 
tehnoloogiatega seotud riski ja 
tehnoloogiate tõhususe hindamisele, kaasa 
arvatud protsesside, toodete ja teenuste 
hindamine, ning sellega seotud meetodite 
edasiarendamisele (nt olelustsükli 
analüüs). Keskendutakse ka 
keskkonnatehnoloogiate pikaajalisele 
mõjule, turupotentsiaalile ja 
sotsiaalmajanduslikele aspektidele, 
keemilise ohu hindamisele, arukatele 
katsetamisstrateegiatele, loomkatsete 
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teadustöö alane toetus Euroopa 
keskkonnatehnoloogiate kontrollimise ja 
katsetamise süsteemi arendamisele.

minimeerimisega seotud meetoditele ning 
Euroopa keskkonnatehnoloogiate 
kontrollimise ja katsetamise süsteemi 
arendamisega seotud uuringute 
toetamisele.

Selgitus

Teenused tuleb kaasata toodete ja protsessidega samadel tingimustel.

Muudatusettepanek 133
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Maapinna kaugseire ja hindamise vahendid” esimene taane

– Maapinna kaugseire – Maa ja ookeanide jälgimissüsteemid 
ning keskkonna ja loodusressursside seire 
meetodid

GEO algatuse raames uuritakse keskkonna 
ja säästva arengu küsimustega tegelevate 
süsteemide hulka kuuluva maapinna 
kaugseire globaalse süsteemi (GEOSS) 
arengut ja integratsiooni. Käsitletakse 
seiresüsteemide koostalitlusvõimelisust, 
andmehaldust, andmete ühiskasutust ja 
informatsiooni optimeerimist selleks, et 
võimaldada keskkonnanähtuste mõistmist, 
modelleerimist ja prognoosimist. Nende 
tegevuste puhul keskendutakse 
looduslikele ohtudele, kliimamuutustele, 
ilmastikule, ökosüsteemidele, 
loodusressurssidele, veele, maakasutusele 
ning keskkonnale ja tervisele ja 
bioloogilisele mitmekesisusele (sealhulgas 
riski hindamise, prognoosimismeetodid ja 
hindamisvahendid) selleks, et edendada 
sotsiaalselt soodustatud GEOSSi 
valdkondi ja aidata kaasa üleilmsele 
keskkonna- ja turvaseirele.

Teadusuuringud on pühendatud keskkonna 
ja säästva arengu küsimustega tegelevate 
süsteemide hulka kuuluva maapinna 
kaugseire globaalse süsteemi (GEOSS) 
(millele GMS on oluline panus) 
arendamisele ja integratsioonile GEO 
algatuse raames. Käsitletakse 
seiresüsteemide koostalitlusvõimelisust 
(k.a nende seiret) spetsiaalset arendamise 
ja järelevalve tehnoloogiat, andmehaldust, 
andmete ühiskasutust ning informatsiooni 
optimeerimist selleks, et võimaldada 
keskkonnanähtuste mõistmist, 
modelleerimist ja prognoosimist. Nende 
tegevuste puhul keskendutakse 
looduslikele ohtudele, kliimamuutustele, 
ilmastikule, ookeanidele, piirkondlikele 
meredele ja rannikualadele, 
ökosüsteemidele, loodusressurssidele, 
veele, maakasutusele ning keskkonnale ja 
tervisele ja bioloogilisele mitmekesisusele 
(sealhulgas riski hindamise, 
prognoosimismeetodid ja 
hindamisvahendid) selleks, et edendada 
GEOSSi sihtvaldkondi. Tagatakse 
kooskõlastamine teiste asjaomaste 
valdkondadega, eeskätt info- ja 
sidetehnoloogia, kosmose ja julgeoleku 
valdkondadega.
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Selgitus

Tehnilises mõttes on GEO eesmärk luua süsteemide süsteem ehk GEOSS makrosüsteem. 
Selles globaalstruktuuris on GMSil (keskkonna ja julgeoleku üleilmne järelevalve) täita 
oluline roll ühenduse maa kaugseire algatusena.

Muudatusettepanek 134
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao „Tegevus” 

jaotise „Maapinna kaugseire ja hindamise vahendid” teine taane

Vaja on abinõusid, mis võimaldaksid 
kvantitatiivselt hinnata keskkonna- ja 
teaduspoliitika panust konkurentsivõimesse 
ja säästvasse arengusse, sealhulgas hinnata 
turupõhiseid ja regulatiivseid 
lähenemisviise, samuti olemasolevate 
tootmis- ja tarbimistendentside mõju. 
Nende abinõude hulka kuuluvad mudelid, 
mis arvestavad majanduse, keskkonna ja 
ühiskonna seoseid ja seega kasulikke ning 
efektiivseid kohanemis- ja 
ennetusstrateegiaid. Uuringutega 
taotletakse ka olemasolevate näitajate 
tõhustamist ja uute näitajate arendamist 
selleks, et hinnata säästva arengu poliitika 
prioriteete ja analüüsida nendevahelisi 
seoseid, võttes arvesse olemasolevat 
Euroopa Liidu säästva arengu näitajate 
süsteemi. Siia kuuluvad ka tehnoloogia, 
sotsiaalmajanduslike tõukejõudude, väliste 
mõjude ja haldamise analüüsid ning 
prognoosuuringud. Rakendusvaldkondade 
hulka kuuluvad maakasutuse ja 
merepoliitika ning kliimamuutustega 
seotud majanduslikud, poliitilised ja 
sotsiaalsed konfliktid.

Vaja on vahendeid, mis võimaldaksid 
kvantitatiivselt hinnata keskkonna- ja 
teaduspoliitika panust konkurentsivõimesse 
ja säästvasse arengusse, sealhulgas hinnata 
turupõhiseid ja regulatiivseid 
lähenemisviise, samuti olemasolevate 
tootmis- ja tarbimistendentside mõju ning 
neid teadusuuringutega toetada. Nende 
abinõude hulka kuuluvad mudelid, mis 
arvestavad majanduse, keskkonna ja 
ühiskonna seoseid ja seega kasulikke ning 
efektiivseid kohanemis- ja 
ennetusstrateegiaid. Uuringutega 
taotletakse ka olemasolevate näitajate 
tõhustamist ja uute näitajate välja töötamist
selleks, et rõhutada ja hinnata säästva 
arengu poliitika prioriteete, ning analüüsida 
nendevahelisi seoseid, võttes arvesse 
olemasolevat Euroopa Liidu säästva arengu 
näitajate süsteemi. Siia kuuluvad ka 
tehnoloogia, sotsiaalmajanduslike 
tõukejõudude, väliste mõjude ja haldamise 
analüüsid ning tulevikuseire. 
Rakendusvaldkondade hulka võiksid 
kuuluda keskkonna kvaliteet, 
maakasutus, loodusressursid, säästlik 
tootmine ja tarbimine, merepoliitika ning 
kliimamuutustega seotud majanduslikud, 
poliitilised ja sotsiaalsed konfliktid.

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse kirjeldamisele kuuluvate vahendite selgemaks muutmise 
jaoks vajalik üksikasjalik kirjeldus.
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Muudatusettepanek 135
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Rahvusvaheline koostöö” teine lõik

Teadus- ja tehnoloogiaalane partnerlus 
arenguriikidega aitab kaasa aastatuhande 
arengueesmärkidele reas valdkondades (nt 
keskkonnaressursside kao protsesside 
tagasipööramine, veemajanduse ja -
varustuse ning tervisekaitsetehnika 
parandamine, ja keskkonnalased 
küsimused seoses 
linnastumisprobleemidega); need on 
valdkonnad, kus tähtsat osa võivad 
etendada ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Eeskätt pööratakse 
tähelepanu globaalsete 
keskkonnaprobleemide seosele regionaalse 
ja kohaliku arengu küsimustega 
loodusressursside, bioloogilise 
mitmekesisuse, maakasutuse, looduslike ja 
kultuurkeskkonna ohtude ja riskide, 
kliimamuutuste, keskkonnatehnoloogiate, 
keskkonna ja tervise ning poliitika 
analüüsimise vahendite valdkonnas. 
Koostöö tööstusriikidega soodustab 
juurdepääsu ülemaailmsetele 
tipptasemeuuringutele.

Teadus- ja tehnoloogiaalane partnerlus 
arenguriikidega aitab kaasa aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisele reas 
valdkondades (nt kliimamuutuste ja 
loodusõnnetuste mõju ennetamine ja 
leevendamine, keskkonnaressursside kao 
protsesside tagasipööramine, maa 
majandamise, veemajanduse ja -varustuse 
ning kanalisatsiooni parandamine, 
kõrbestumise ära hoidmine ja selle vastu 
võitlemine, keskkonnalased ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud 
linnastumisprobleemid ning säästev 
tootmine ja tarbimine); need on 
valdkonnad, kus tähtsat osa võivad 
etendada ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Eeskätt pööratakse 
tähelepanu globaalsete 
keskkonnaprobleemide seosele regionaalse 
ja kohaliku arengu küsimustega 
loodusressursside, bioloogilise 
mitmekesisuse, maakasutuse, looduslike ja 
kultuurkeskkonna ohtude ja riskide, 
kliimamuutuste, keskkonnatehnoloogiate, 
keskkonna ja tervise ning poliitika 
analüüsimise vahendite valdkonnas. 
Koostöö tööstusriikidega soodustab 
juurdepääsu ülemaailmsetele 
tipptasemeuuringutele.

Selgitus

EL võib palju kaasa aidata mõistlikule arengule vaeseimates riikides, jagades neile 
loodusõnnetuste ennetamise ja ohjamise, vee- ja maaressursside kohase kasutamise, ehituse 
ja jätkusuutliku linnade kasvu jms tehnikaid. o

Muudatusettepanek 136
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Rahvusvaheline koostöö” kolmas lõik

GEOSS rajamine soodustab rahvusvahelist 
koostööd Maa süsteemide ja 
jätkusuutlikkuse küsimuste selgitamisel ja 
kooskõlastatud andmete kogumist 

GEOSS rajamine maapinna kaugseire 
jaoks soodustab rahvusvahelist koostööd 
Maa süsteemide ja jätkusuutlikkuse 
küsimuste selgitamisel ning kooskõlastatud
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teaduslikel ja poliitilistel eesmärkidel. andmete kogumist teaduslikel ja 
poliitilistel eesmärkidel, aga ka avaliku ja 
erasektori huvi suurenemist.

Selgitus

On selge, et GEOSS makrosüsteemist saadava andmed tõstavad nii avaliku kui ka erasektori 
osalejate teadlikkust planeedi keskkonnavajaduste kohta, õhutades nad sellega tegudele.

Muudatusettepanek 137
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alajao 

„Reageerimine esilekerkivatele vajadustele ja ettenägematutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele” teine lõik

Reageerimise toetamine ootamatute 
keskkonnapoliitiliste vajaduste korral võib 
seisneda näiteks keskkonnasäästlikkusele 
avaldatavate mõjude hindamises uute 
Euroopa Liidu keskkonna-, mere-, 
standardi- ja reguleerimispoliitikate puhul.

Reageerimise toetamine ootamatute 
keskkonnapoliitiliste vajaduste korral võib 
seisneda näiteks keskkonnasäästlikkusele 
avaldatavate mõjude hindamises uute 
Euroopa Liidu poliitikate puhul seoses 
säästliku tootmise ja tarbimise, 
keskkonna, kliimamuutuste, 
loodusressursside, merepoliitikaga, ning 
standardite ja määruste puhul.

Selgitus

Selles lõigus mainitud käimasolev säästlikkuse hindamine peaks sisaldama ka ühenduse 
tootmise, tarbimise, loodusressursside ja kliimamuutustega seotud poliitikat, nagu mainitud 
selle prioriteetteema erinevates osades.

Muudatusettepanek 138
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajagu „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 edusammude, 
nende ärakasutamise ja Euroopa 
transpordipoliitika 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 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
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ülemaailmsel turul ning neid edasi 
arendada.

Selgitus

Transpordivaldkonnas tuleb tehnoloogiliste edusammudega võrdsetel alustel arvesse võtta ka 
süsteemide kasutamise, infrastruktuuridega jms seotud edu. Samuti tuleks mainida Euroopa 
senikehtivat transpordipoliitikat.

Muudatusettepanek 139
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Lähenemisviis” 

neljas lõik

Tegevuste hulka, mis on eelkõige olulised 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
puhul, kuuluvad jõupingutused stabiilsel 
tehnoloogial põhinevate turustusahelate 
tagamiseks mitmesugustes sektorites, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele juurdepääsu võimaldamine 
teadusuuringute algatamisele, 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete osakaalu edendamine 
ja nende rajamise soodustamine eelkõige 
arenenud transporditehnoloogiate ja 
transporditeenustega seotud tegevuste 
puhul, süsteemide ja rakenduste 
arendamine satelliitnavigatsiooni 
valdkonnas.

Tegevuste hulka, mis on eelkõige olulised 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
puhul, kuuluvad jõupingutused lihtsal
tehnoloogial põhinevate tarneahelate 
tagamiseks mitmesugustes sektorites, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele juurdepääsu võimaldamine 
teadusuuringute algatamisele, 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete osakaalu edendamine 
ja nende rajamise soodustamine eelkõige 
arenenud transporditehnoloogiate ja 
transporditeenustega seotud tegevuste 
puhul, süsteemide ja rakenduste 
arendamine satelliitnavigatsiooni 
valdkonnas. Selleks toetatakse nende 
uurimisprogrammide vastavate osade 
elluviimisel all-loetletud tegevusi 20%ga 
selle prioriteetse teema eelarvest.

Selgitus

Kui VKEde osalemist nendes valdkondades tahetakse tõepoolest soodustada tuleb selle 
prioriteetteema raames seada sisse abi piirmäär.

Muudatusettepanek 140
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Lähenemisviis” 

viies lõik

Olemasolev poliitika vajab ka uute Olemasolevate poliitiliste vajaduste ja uute 
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poliitikate (nt merepoliitika) arendamist, 
hindamist ja rakendamist ning sellega tuleb 
tegelda nii erinevates tegevussuundades 
kui nende suundade vahealadel. Need tööd 
hõlmavad uuringuid, mudeleid ja 
vahendeid, mille puhul tegeletakse 
strateegilise järelevalve ja prognoosimisega 
ning integreeritud teadmistega peamistes 
transpordi majandus-, sotsiaal-, ohutus- ja 
keskkonnaküsimustes. Tegevused, mis 
toetavad valdkondadevahelisi teemasid, 
keskenduvad transpordi eriküsimustele, 
näiteks ohutuse aspektidele kui 
transpordisüsteemi põhimõtteline nõue, 
alternatiivsete energiaallikate 
rakendamisele transpordis ja transpordi 
keskkonnamõjude, kaasa arvatud 
kliimamuutuste seire.

poliitikate (nt merepoliitika ja ühtse 
Euroopa taeva elluviimise) arendamise, 
hindamise ja rakendamisega tuleb tegelda 
nii erinevates tegevussuundades kui nende 
suundade vahealadel. Need tööd hõlmavad 
uuringuid, mudeleid ja vahendeid, mille 
puhul tegeletakse strateegilise järelevalve 
ja prognoosimisega ning integreerivad
peamiste transpordi majandus-, sotsiaal-, 
ohutus- ja keskkonnaküsimustega seotud 
teadmisi. Tegevused, mis toetavad 
valdkondadevahelisi teemasid, 
keskenduvad transpordi eriküsimustele 
(näiteks ohutuse aspektidele kui 
transpordisüsteemi põhimõttelisele 
nõudele), alternatiivsete energiaallikate 
rakendamisele transpordis ja transpordi 
keskkonnamõjude, kaasa arvatud 
kliimamuutuste seire.

Selgitus

Ühtse Euroopa taeva olulisust arvestades tuleks seda näitena ära mainida: selle elluviimine 
võib nõuda mõnede eriprogrammi tegevuste toetust.

Muudatusettepanek 141
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Lähenemisviis” 

viies lõik a (uus)

Erilist tähelepanu pööratakse ühenduse 
teadusuuringute tulemuste levitamisele. 
Soodustatakse multi- ja 
interdistsiplinaarseid lähenemisviise ning 
püütakse saavutada maksimaalne 
koostoime ja vastastikune täiendavus 
täiendavate finantsmehhanismidega 
ühenduse ja liimesriikide tasemel, näiteks 
Marco Polo programmis mainitud või 
üleeuroopaliste transpordivõrgustike 
jaoks mõeldud finantsmehhanismidega. 

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi alusel rahastatavad tegevused peavad olema tihedalt seotud 
teiste programmide raames edendatavate tegevustega, et need täiendaksid üksteist.
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Muudatusettepanek 142
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „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
ja kasutamise ning teabe ja iga selle 
prioriteetse teema raames välja töötatud 
tegevustega seotud teadusuuringute 
publitseerimisega seotud tegevusi (eriti 
seoses mõjude hindamisega), et 
reageerida transpordisektori kasutajate ja
poliitikast tulenevatele vajadustele.

Selgitus

Publitseerimine peaks toimuma nii, et soodustada nende tegevuste omaks võtmist 
lõppkasutajate ja eeskätt poliitiliste otsustajate poolt.

Muudatusettepanek 143
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Tegevus” jaotise 

„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 elektrirongide
ökoloogilist puhtust, kuluefektiivsust ja 
energiatõhusust ning edendatakse 
alternatiivsete kütuste kasutamist, kaasa 
arvatud vesiniku ja kütuseelementide ning 
alternatiivsete hübriidmootoritega rongide 
kasutamist. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimist. 
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul.
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Selgitus

Transpordivaldkonna kulusid tuleb hinnata energia seisukohast.

Muudatusettepanek 144
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Tegevus” jaotise 

„Lennundus ja õhutransport” 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 linnatranspordi 
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 kõikide 
kodanike, kaasa arvatud puuetega 
inimeste jaoks. Keskendutakse inimeste ja 
kaupade liikuvusele, kusjuures uuritakse 
uue põlvkonna sõidukeid ja nende 
turuleviimist, milles ühendatakse kõik 
energiatõhusa puhta ohutu ja aruka
maanteetranspordi elemendid. Uute 
liikluskontseptsioonide, organisatsiooni ja 
liikluse haldamise uuenduslike kavade ja 
kõrgekvaliteedilise ühistranspordi alaste 
teadusuuringute eesmärk on tagada 
juurdepääs kõikidele ja saavutada 
transpordiliikide integreerimise kõrge tase. 
Arendatakse ja katsetatakse uuenduslikke 
puhta linnatranspordi strateegiaid. Eelkõige 
pööratakse tähelepanu keskkonda 
mittesaastavatele transpordiliikidele, 
nõudluse reguleerimisele, eratranspordi 
ratsionaliseerimisele ning teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiatele, -
teenustele ja -infrastruktuuridele. Poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele 
kaasaaitavate abinõude hulka kuulub 
transpordi ja maakasutuse planeerimine.

Selgitus

Igasugune integreeritud lähenemine transpordile ja liikumise kavandamisele peaks sisaldama 
puuetega inimestega arvestavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 145
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Tegevus” jaotise 

„Lennundus ja õhutransport” kolmas lõik a (uus)

Liikumise kvaliteet ja tarbijate rahulolu. 
Teenuste, võrgustike ja infrastruktuuride 
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täiustamine, et muuta need mugavamaks 
ja meeldivamaks, integreeritud süsteemide 
täiustamine ning nõudlusele (nii 
üksikisikute kui ka teatud gruppide nagu 
seenioride, naiste jt jaoks) kohandatud 
teenuste ja mahtude võimaldamine.

Selgitus

Euroopa ühiskonna demograafiliste muutuste ja uute liikumisvajaduste seisukohalt on oluline 
näha ette muutusi maismaatranspordi kasutajate tundlikkuses ja arusaamades (mugavus, 
eelistused jne).

Muudatusettepanek 146
I lisa peatüki „Teemad” 6. jao „Transport (sealhulgas lennundus)” alajao „Tegevus” jaotise 

„Lennundus ja õhutransport” 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.

Konkurentsivõime suurendamine. 
Transpordisektori konkurentsivõime 
suurendamine, säästvate, tõhusate ja 
taskukohaste transporditeenuste tagamine 
ja uute oskuste ja töövõimaluste loomine 
uurimis- ja arendustegevuse abil. 
Täiustatud tööstusprotsesside tehnoloogiad 
hõlmavad projekteerimist, tootmist, 
koostamist, ehitamist ja hooldamist, samuti 
demonteerimist, turustamist ja 
ringlussevõttu, 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 
tarneahela juhtimise ja ekspeditsiooni
süsteemid.

Selgitus

Tööstusprotsessid peaksid sisaldama toodete kasuliku eluea lõppetappe, aga ka 
pinnatranspordiga seotud tööstusinfrastruktuuri.

Muudatusettepanek 147
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajagu „Eesmärk”
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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, tööhõive ja 
konkurentsivõime, teadus, tehnoloogia ja 
innovatsioon, sotsiaalne ühtekuuluvus ja 
laienenud liidu uued sotsiaalsed, 
kultuurilised ja haridusalased 
väljakutsed, säästvus, 
keskkonnamuutused, sooline 
võrdõiguslikkus, emigratsioon, 
elukvaliteet, haridus, kultuuriküsimused 
(sh keeleline mitmekesisus), 
immigratsioon ja globaalne vastastikune 
sõltuvus, eelkõige paremate teadmiste baasi 
pakkumiseks asjaomaste valdkondade 
poliitika jaoks.

Selgitus

Tänapäevase Euroopa Liidu ja selle ees seisvate sotsiaal-majanduslike probleemide 
paremaks mõistmiseks on väga vaja teadusuuringuid ELi laienemisest tingitud sotsiaalsete, 
kultuuriliste ja hariduslike väljakutsete, aga ka üleilmsete keskkonnamuutuste, väljarände 
väljakutsete, kasu ja probleemide ning soolise võrdõiguslikkuse kohta. Keelte 
kooseksisteerimine ja omavaheline võistlemine on Euroopas suur kultuuriprobleem ja seda on 
vaja eraldi välja tuua, sama kehtib ka sisserände kohta.

Muudatusettepanek 148
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao 

„Lähenemisviis” esimene lõik

Teadusuuringute prioriteedid käsitlevad 
peamisi, praegu ja tulevikus Euroopa ja 
kogu maailma ees seisvaid ühiskondlikke, 
majanduslikke ja kultuurialaseid 
väljakutseid. Kavandatav uurimiskava 
kujutab endast sidusat lähenemisviisi 
nendele väljakutsetele. Sotsiaal-
majanduslike ja humanitaarteadmiste baasi 
arendamine nende peamiste väljakutsete 
osas annab märkimisväärse panuse ühise 
mõistmise edendamiseks kõikjal Euroopas 
ning suuremate rahvusvaheliste 
probleemide lahendamiseks. 
Teadusuuringute prioriteedid aitavad 

Teadusuuringute prioriteedid käsitlevad 
peamisi praegu ja tulevikus Euroopa ja 
kogu maailma ees seisvaid ühiskondlikke, 
majanduslikke ja kultuurialaseid 
väljakutseid. Kavandatav uurimiskava 
kujutab endast sidusat lähenemisviisi 
nendele väljakutsetele. Sotsiaal-
majanduslike, sotsiaal-kultuuriliste ja 
humanitaarteadmiste baasi arendamine 
nende peamiste väljakutsete osas annab 
märkimisväärse panuse ühise mõistmise 
edendamiseks kõikjal Euroopas ning 
suuremate rahvusvaheliste probleemide 
lahendamiseks. Teadusuuringute 
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parandada poliitika väljatöötamist, 
rakendamist, mõju ja hindamist praktiliselt 
kõigis ühenduse poliitikavaldkondades 
Euroopa, riiklikul, piirkondlikul kui 
kohalikul tasandil ning enamik 
teadusuuringutest sisaldab olulist 
rahvusvahelist perspektiivi.

prioriteedid aitavad parandada poliitika 
väljatöötamist, rakendamist, mõju ja 
hindamist praktiliselt kõigis ühenduse 
poliitikavaldkondades Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul kui kohalikul tasandil ning 
enamik teadusuuringutest sisaldab olulist 
rahvusvahelist perspektiivi.

Selgitus

Samuti tuleb Euroopa ja üleilmsetest probleemidest laiema ja konkreetsema nägemuse 
saamise huvides kaasata sotsiaal-kultuurilised teadused.

Muudatusettepanek 149
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 
jaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas” esimene lõik

Selle eesmärk on teadusuuringute 
arendamine ja integreerimine küsimustes, 
mis mõjutavad majanduskasvu, tööhõivet 
ja konkurentsivõimet, et 
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:

Selle eesmärk on teadusuuringute
arendamine ja integreerimine küsimustes, 
mis mõjutavad majanduskasvu, 
sotsiaalmajanduslikku stabiilsust, 
tööhõivet, konkurentsivõimet ja 
tehnoloogilist sidusust, et 
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:

Selgitus

Arvestada tuleb sotsiaalmajandusliku stabiilsuse ja tehnoloogilise lõhega seotud küsimusi, et 
teadmistepõhise ühiskonna areng oleks ühtlane ja EL oleks tehnoloogiliselt sidus.

Muudatusettepanek 150
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 
jaotise „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 (sh mitteformaalse 
hariduse) ja elukestva õppe ning 
immateriaalsesse varasse investeeringute 
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roll.

Selgitus

Kaasata tuleb ka mitteformaalne haridus, sest see on osa tänapäevasest reaalsusest ning seda 
ei saa ega tohi kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 151
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 
jaotise „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, sektoritevahelised suhted ja 
tootlikkusküsimused, sealhulgas 
teenindussektori, teenuste allhangete, 
info- ja sidetehnoloogiate, rahanduse, 
demograafia, nõudluse ja pikaajaliste 
muutusprotsesside roll.

Selgitus

Sektoritevahelised suhted on tänapäevase üleilmastumise tingimustes üha olulisemad ja neid 
ei tohi majandusstruktuuride mainimisel ära unustada. Sama kehtib ka teenuste allhankimise 
ning info- ja sidetehnoloogia kohta, milleta praegusi majandussüsteeme ette ei kujuta.

Muudatusettepanek 152
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Majanduskasv, tööhõive ja konkurentsivõime teadmisteühiskonnas” teine lõik

See sisaldab suurenenud globaliseerumise, 
tekkivate majandussüsteemide, 
ümberpaigutuste ja ELi laienemise poolt 
loodud uusi olulisi väljakutseid ja 
võimalusi. Tööhõive küsimused sisaldavad 
tööpuudust ja vaeghõivet.

See sisaldab suurenenud globaliseerumise,
rahvusvaheliste tehnosiirete, uute 
ettevõtete rolli, uute riikide, 
ümberpaigutuste ja ELi laienemise poolt 
loodud uusi olulisi väljakutseid ja 
võimalusi. Tööhõive küsimused sisaldavad 
tööpuudust ja vaeghõivet.

Selgitus

Üha üleilmastuvas maailmaas on vaja arvestada rahvusvaheliste tehnoloogiasiirete 
suurenevast mahust tingitud väljakutseid ja võimalusi, samuti uute ettevõtete rolli nii 
arenenud, uutes, kui arengumaades.



PE 368.072v03-00 106/122 PR\613357ET.doc

ET

Muudatusettepanek 153
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 
jaotise „Majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide ühendamine Euroopas” 

esimene taane a (uus)

– Üleilmsed keskkonnamuutused 
interdistsiplinaarsest aspektist, kaasa 
arvatud ökosüsteemide ja sotsiaalsete 
süsteemide vastastikune mõju.

Selgitus

Üleilmsetest keskkonnamuutustest paremaks arusaamiseks on vaja teada ökosüsteemide ja 
sotsiaalsete süsteemide omavahelist mõju ning selle tagajärgi. See annab meile rohkem 
elemente planeedi jätkusuutlikkust mõjutavate probleemide võimalike lahenduste objektiivseks 
hindamiseks.

Muudatusettepanek 154
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju” pealkiri

Ühiskonna põhisuundumused ja nende 
mõju

Ühiskonna põhisuundumused, nende 
põhjused ja mõju

Selgitus

Et mõista tänapäeva ühiskonna suundumusi ja nende tagajärgi on vaja analüüsida nende 
põhjusi ja päritolu.

Muudatusettepanek 155
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju” esimese lõigu sissejuhatus

Eesmärgiks on mõista maailma eri 
piirkondade vahelisi muutuvaid 
vastasmõjusid ja vastastikust sõltuvust ning 
nende mõju asjaomastele piirkondadele, 
eriti Euroopas, ning sellega seotud 
küsimusi ähvardavate ohtude ja riskide 
vastu võitlemisel maailmas ning nende 
seotust inimõiguste, -vabaduste ja 

Eesmärgiks on mõista maailma eri 
piirkondade vahelist muutuvat vastastikust 
mõju ja vastastikust sõltuvust (sh 
kultuuridevahelisi suhteid ja 
arengupiirkondade omavahelist sõltuvust) 
ning nende mõju asjaomastele 
piirkondadele, eriti Euroopas, ning sellega 
seotud küsimusi ähvardavate ohtude ja 
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heaoluga. Teadusuuringud hõlmavad kahte 
omavahel seotud valdkonda:

riskide vastu võitlemisel maailmas ning 
nende seotust inimõiguste, -vabaduste ja 
heaoluga. Teadusuuringud hõlmavad kahte 
omavahel seotud valdkonda:

Selgitus

Me ei tohi välja jätta arengumaade omavahelist sõltuvust ja kultuuridevaheliste suhete 
uurimist, kuna see aitab parandada arusaama nende piirkondade suundumustest ja nende 
mõjust üleilmastumise tingimustes, eriti Euroopa vaatevinklist.

Muudatusettepanek 156
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Euroopa maailmas” esimese lõigu teine taane

– Konfliktid, nende põhjused ja 
lahendused; suhe julgeoleku ja 
destabiliseerivate faktorite vahel, nagu 
vaesus, kuritegevus, keskkonnaseisundi 
halvenemine ja ressursside nappus; 
terrorism, nende põhjused ja tagajärjed; 
julgeolekuga seotud poliitika, ebakindluse 
ja tsiviil-sõjaväeliste suhete tajumine.

– Konfliktid, nende põhjused ja 
lahendused; suhe julgeoleku ja selliste 
destabiliseerivate faktorite vahel, nagu 
vaesus, migratsioon, kuritegevus, 
keskkonnaseisundi halvenemine ja 
ressursside nappus; terrorism, selle
põhjused ja tagajärjed; julgeolekuga seotud 
poliitika ning ebakindluse ja tsiviil-
sõjaväeliste suhete tajumine.

Selgitus

Destabiliseeriva tegurina tuleb mainida ka migratsiooni.

Muudatusettepanek 157
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Euroopa maailmas” esimese lõigu teine taane a (uus)

– Rahu ELis ja maailmas. Rahu kui 
põhiväärtus, selle positiivsed tagajärjed 
ELi ja maailma teiste piirkondade jaoks, 
rahu puudumisest (sõda, turvalisuse 
puudumine) tingitud probleemid ning 
suhted rahu saavutamisega loodud 
piirkondade vahel.

Selgitus

Rahu on ja peab olema nii ELi kui muu maailma jaoks põhiväärtus. Rahu või selle puudumine 
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viib väga erinevat liiki suheteni piirkondade vahel ja nende tagajärjed (nii positiivsed kui ka 
negatiivsed) vajavad uurimist.

Muudatusettepanek 158
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Euroopa maailmas” teine lõik

Mõlemas käsitletakse Euroopa rolli 
maailmas, mitmepoolsuse ja 
rahvusvahelise õiguse arengut, 
demokraatia ja põhiõiguste edendamist, 
sealhulgas erinevat arusaama nendest, 
samuti Euroopat sellisena, nagu seda 
nähakse väljastpoolt.

Kõigis kolmes käsitletakse Euroopa rolli 
maailmas, mitmepoolsuse ja 
rahvusvahelise õiguse arengut, 
demokraatia, võrdsuse, rahu ja põhiõiguste 
edendamist, sealhulgas erinevat arusaama 
nendest, samuti Euroopat sellisena, nagu 
seda nähakse väljastpoolt.

Selgitus

Inimestevaheline võrdsus kõikides piirkondades ja igasugusel kujul on põhiväärtus, milleta 
ühiskonnad ei saa areneda ja mida seetõttu ei tohi eirata.

Euroopa osa üleilmse rahu saavutamisel on väga oluline.

Muudatusettepanek 159
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Euroopa Liidu kodanik” esimese lõigu sissejuhatus

Euroopa Liidu kodanik
Euroopa Liidu edasise arengu kontekstis on 
eesmärgiks mõistmise arendamine, esiteks, 
demokraatliku omanikutunde tekke ja 
kodanike aktiivse osaluse saavutamise, 
samuti tõhusa ja demokraatliku 
valitsemistava küsimustes, ning teiseks, 
Euroopa kultuuriliste, institutsiooniliste, 
õiguslike, ajalooliste, keeleliste ja
väärtuseliste erinevuste ja sarnasuste 
küsimustes. Teadusuuringutes käsitletakse:

Euroopa Liidu kodakondsus
Euroopa Liidu edasise arengu kontekstis on 
eesmärgiks mõistmise arendamine, esiteks, 
demokraatliku omanikutunde tekke ja 
kodanike võrdsetel võimalustel põhineva 
aktiivse osaluse saavutamise, samuti tõhusa 
ja demokraatliku valitsemistava 
küsimustes, ning teiseks, Euroopa 
kultuuriliste, institutsiooniliste, õiguslike, 
ajalooliste, keeleliste ja väärtuseliste 
erinevuste ja sarnasuste ning Euroopa 
identiteedi ajaloolise kujunemise 
küsimustes. Teadusuuringutes käsitletakse:

Selgitus
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Ühiskonna tõelise esindatuse saavutamiseks on vaja naiste ja meeste võrdset osalemist.

Euroopa identiteedi ajaloolist kujunemist on vaja uurida selleks, et paremini mõista Euroopas 
eksisteerivaid sarnasusi ja erinevusi ning et Euroopa mitmekesisus ja kultuuriline rikkus võiks 
väljenduda täies mahus.

Muudatusettepanek 160
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Euroopa Liidu kodanik” esimese lõigu esimene taane

– Osalust (sealhulgas noorte osalus), 
esindatust, vastutust ja seaduslikkust; 
Euroopa avalikkust, massiteabevahendeid 
ja demokraatiat; erinevaid valitsemisvorme 
ELis ja poliitilisi protsesse; 
kodanikuühiskonna rolli; kodakondsust ja 
kodanikuõigusi; elanikkonna seotud 
väärtusi.

– Osalust (sealhulgas noorte osalus ning 
meeste ja naiste võrdne esindatus), 
esindatust (sealhulgas kõige otsesema 
esindatuse püüdlused), vastutust ja 
seaduslikkust; Euroopa avalikkust, 
massiteabevahendeid ja demokraatiat; 
erinevaid valitsemisvorme ELis ja 
poliitilisi protsesse; kodanikuühiskonna 
rolli; kodakondsust ja kodanikuõigusi; 
elanikkonna seotud väärtusi.

Selgitus

Osalus ei ole tõeline, kui mehed ja naised ei ole võrdselt esindatud. Tõeline demokraatia 
saavutatakse võimalikult otsese esindatusega, nii et kodanike ja nende poliitiliste esindajate 
vahel poleks peaaegu mingeid barjääre.

Muudatusettepanek 161
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Tulevikuseire” 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 tulevik 
ja vananemise, migratsiooni, teadmiste 
globaliseerumise mõju, muutused 
kuritegevuses, peamised ohud ning 
üleilmsete keskkonnamuutuste sotsiaalne 
külg.

Selgitus

Oluline on uurida üleilmsete keskkonnamuutuste sotsiaalset külge.
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Muudatusettepanek 162
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotise „Tulevikuseire” teine taane

– Üksikasjalikum temaatiline prognoos 
tekkivate uurimisvaldkondade või 
valdkondadevaheliste uuringute arengu, 
samuti teadusharude tuleviku kohta.

– Üksikasjalikum temaatiline prognoos 
tekkivate uurimisvaldkondade või 
valdkondadevaheliste (nt kollektiivsed 
nähtused, keerulised süsteemid ja 
võrgustikud) uuringute arengu, samuti 
teadusharude tuleviku kohta.

Selgitus

Soovitav on määratleda mitu uut teadusuuringute valdkonda, mis on praegu sotsiaalteaduste 
uute perspektiivide jaoks eriti huvipakkuvad.

Muudatusettepanek 163
I lisa peatüki „Teemad” 8. jao „Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alajao „Tegevus” 

jaotis „Esilekerkivad vajadused ja ettenägematud poliitikast tulenevad vajadused”

Esilekerkivaid vajadusi käsitlevad 
uuringud annavad uurijatele võimaluse 
määratleda ja käsitleda eespool nimetamata 
uurimisalaseid väljakutseid. See soodustab 
uuenduslikku mõtlemist Euroopa ees 
seisvatest väljakutsetest, mida siiani ei ole 
laiemalt arutatud, või teistest asjakohastest 
küsimustest, vaatekohtadest ja 
teadusharudest. Samuti viiakse läbi 
uuringud ettenägematutele poliitikast 
tulenevatele vastamiseks, konsulteerides 
tihedalt nendega, kes on poliitikaga seotud.

Esilekerkivaid vajadusi käsitlevad 
uuringud annavad uurijatele võimaluse
määratleda ja käsitleda eespool nimetamata 
uurimisalaseid väljakutseid. See soodustab 
uuenduslikku mõtlemist Euroopa ees 
seisvatest väljakutsetest, mida siiani ei ole 
laiemalt arutatud, või teistest asjakohastest 
küsimustest, vaatekohtadest ja 
teadusharudest. Samuti viiakse läbi 
uuringud ettenägematutele poliitikast 
tulenevatele vajadustele vastamiseks, 
konsulteerides tihedalt nendega, kes on 
poliitikaga seotud. Viiakse läbi teiste 
teadusharude (loodusteadused, IT, 
kognitiivteadused jt) vaatekohtade, 
kontseptide ja meetodite 
sotsiaalteadustesse kaasamist 
võimaldavad tegevused.

Selgitus

Tänapäevane sotsiaalsete nähtuste uurimine saab tohutult palju kasu teistes 
teadusvaldkondades väljatöötatud kontseptidest ja meetoditest. See trend väärib teiste 
teemade all mainitud sarnaste tekkivate uurimisvormidele suunatu tegevuste raames Euroopa 
tasemel stiimulit. Seitsmenda raamprogrammi programmi NEST kuuluva kultuurilise 
dünaamika nime kandev eriteema on siin pretsedent.
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Muudatusettepanek 164
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajao „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) 
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. VKEde osalemise 
soodustamiseks uurimis-, arendus- ja 
uuendustegevuses eraldatakse 20% selle 
prioriteetse teema jaoks mõeldud 
summadest. Euroopa turvalisusuuringute 
nõukogu (ESRAB) poolt üksikasjalikult 
välja töötatud pikemaajaline uurimiskava 
toetab käesoleva teemavaldkonna 
teadusuuringute sisu ja struktuuri 
määratlust.

Selgitus

VKEde nendes valdkondades osalemise täielikuks toetamiseks on vaja selle prioriteetteema 
raames seada sisse abi piirmäär.

Muudatusettepanek 165
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajao „Lähenemisviis” kuues lõik a (uus)

Töötatakse välja tegevused selle 
prioriteetse teema raames väljatöötatud 
tegevuste kohta teabe ja teadusuuringute 
tulemuste levitamise jaoks.

Selgitus

Vaja on võimalikult palju tegeleda siinmainitud levitamisega, et avalikustada seitsmendas 
raamprogrammis rahastatud tegevusi.

Muudatusettepanek 166
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajagu „Infrastruktuuride ja teenuste julgeolek”

Tegevus keskendub intsidendi 
sihtmärkidele, infrastruktuuride hulka 
kuuluvad näiteks suurürituste 
korralduspaigad, olulise poliitilise (nt 

Tegevus keskendub õnnetustele ja 
intsidendi sihtmärkidele, infrastruktuuride 
hulka kuuluvad näiteks suurürituste 
korralduspaigad, olulise poliitilise (nt 
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parlamendihooned) või sümboolse (nt 
mõned konkreetsed mälestusmärgid) 
väärtusega paigad ning energia-
(sealhulgas nafta-, elektri-, gaasi-), vee-, 
transpordi- (sealhulgas lennu-, mere-, 
maismaa-), side- (sealhulgas ringhäälingu-
), finants-, haldus- jms võrgud. Selle 
ülesandevaldkonnaga toimetulemiseks on 
nõutav terve rida võimeid, millest paljud 
on seotud „kaitse”, aga ka „valmistu” 
etapiga. Taotluseks on nii intsidendi 
vältimine kui ka selle võimalike 
tagajärgede leevendamine. Vajalike 
võimete loomiseks on rõhuasetus sellistel 
küsimustel nagu füüsilise infrastruktuuri ja 
selle toimimise nõrkade kohtade analüüs ja 
hindamine; olemasolevate ja tulevaste 
riiklike ja erasektori 
infrastruktuurivõrgustike, süsteemide ja 
teenuste kindlustamine nende füüsilises ja 
funktsionaalses osas; kontrolli- ja 
häiresüsteemid, mis intsidendi korral 
võimaldavad kiiret reageerimist; kaitse 
intsidendi kuhjuvate tagajärgede eest.

parlamendihooned) või sümboolse (nt 
mõned konkreetsed mälestusmärgid) 
väärtusega paigad ning energia-
(sealhulgas nafta-, elektri-, gaasi-), vee-, 
transpordi- (sealhulgas lennu-, mere-, 
maismaa-), side- (sealhulgas ringhäälingu-
), finants-, haldus-, tervishoiu- jms võrgud. 
Selle ülesandevaldkonnaga 
toimetulemiseks on nõutav terve rida 
võimeid, millest paljud on seotud „kaitse”, 
aga ka „valmistu” etapiga. Taotluseks on 
nii intsidendi vältimine kui ka selle 
võimalike tagajärgede leevendamine. 
Vajalike võimete loomiseks on rõhuasetus 
sellistel küsimustel nagu füüsilise 
infrastruktuuri ja selle toimimise 
haavatavate kohtade analüüs ja hindamine; 
oluliste olemasolevate ja tulevaste riiklike 
ja erasektori infrastruktuurivõrgustike, 
süsteemide ja teenuste kindlustamine 
nende füüsilises ja funktsionaalses osas; 
kontrolli- ja häiresüsteemid, mis intsidendi 
korral võimaldavad kiiret reageerimist; 
kaitse intsidendi kuhjuvate tagajärgede 
eest.

Selgitus

Õnnetuste mõju tuleb mainida alguses.

Muudatusettepanek 167
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajao „Julgeolekusüsteemide integratsioon ja 

koostalitusvõime” pealkiri

– Julgeolekusüsteemide integratsioon ja 
koostalitusvõime.

– Julgeolekusüsteemide integratsioon, 
omavaheline ühendatus ja 
koostalitusvõime.

Selgitus

Julgeolekusüsteemide soovitava koostalitlusvõime jaoks on vaja korralikku omavahelist 
ühendatust.
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Muudatusettepanek 168
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajagu „Julgeolek ja ühiskond”

Julgeolek ja ühiskond.
Tegevused on valdkondadevahelised ning 
need tuleks läbi viia loodusteaduste, 
tehnoloogia ning teiste teaduste, eelkõige 
poliitika-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
omavahelises koostöös. Keskendutakse 
eesmärgipäraste kultuurialastele ja 
sotsiaalmajanduslikele analüüsidele, 
stsenaariumide loomisele ja muudele 
teemadega seotud uurimistegevustele, nagu 
julgeolek kui arenev kontseptsioon 
(julgeolekuga seotud vajaduste ulatuslikud 
analüüsid, määratlemaks muutliku 
julgeolekumaastiku käsitlemiseks vajalikke 
peamisi funktsionaalseid nõudeid; nõrgad 
kohad ja uued ohud (nt terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse vallas); 
kodanike hoiakud kriisisituatsioonis (nt 
terrorismi ja kuritegevuse tajumine, 
masside käitumine, avalikkuse poolne 
julgeoleku (ja ohutus-) kontrollide 
mõistmine ja aktsepteerimine; kodanike 
valmisolek ja valmidus terrorirünnakuteks; 
haldusasutuste ja kodanike vahelise 
kommunikatsiooniga seotud küsimused 
kriisisituatsioonides; üldise teadlikkuse 
tõstmine ohtudest; kodanike nõustamine 
sisejulgeoleku nõuande- ja abisüsteemide 
osas liikmesriikides ja ELi tasandil; 
terroristlike õigusrikkujate käitumuslikud, 
psühholoogilised ja muud asjakohased 
analüüsid; isikuandmete kaitset ja info 
sidusust puudutavad eetilised küsimused. 
Teadusuuringud on suunatud ka 
kuritegevuse statistiliste näitajate 
arendamiseks, et hinnata paremini 
kuritegevusega seotud muutusi.

Julgeolek, ohutus ja ühiskond.
Tegevused on valdkondadevahelised ning 
need tuleks läbi viia loodusteaduste, 
tehnoloogia ning teiste teaduste, eelkõige 
poliitika-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
omavahelises koostöös. Keskendutakse 
eesmärgipäraste kultuurialastele ja 
sotsiaalmajanduslikele analüüsidele, 
stsenaariumide loomisele ja muudele 
selliste teemadega seotud 
teadusuuringutele, nagu julgeoleku 
kultuuriline, sotsiaalne ja majanduslik 
külg, julgeolek kui arenev kontseptsioon 
(julgeolekuga seotud vajaduste ulatuslikud 
analüüsid, määratlemaks muutliku 
julgeolekumaastiku käsitlemiseks vajalikke 
peamisi funktsionaalseid nõudeid; 
õnnetustest tingitud haavatavad kohad ja 
uued ohud (nt terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse vallas); kodanike hoiakud 
kriisisituatsioonis (nt terrorismi ja 
kuritegevuse tajumine, masside käitumine, 
avalikkuse poolne julgeoleku (ja ohutus-) 
kontrollide mõistmine ja aktsepteerimine; 
kodanike valmisolek ja valmidus 
terrorirünnakute puhuks; haldusasutuste ja 
kodanike vahelise kommunikatsiooniga 
seotud küsimused kriisisituatsioonides; 
üldise teadlikkuse tõstmine ohtudest; 
kodanike nõustamine sisejulgeoleku 
nõuande- ja abisüsteemide osas 
liikmesriikides ja ELi tasandil; terroristlike 
õigusrikkujate käitumuslikud, 
psühholoogilised ja muud asjakohased 
analüüsid; isikuandmete kaitset ja info 
tõesust puudutavad eetilised küsimused. 
Teadusuuringud on suunatud ka 
kuritegevuse statistiliste näitajate 
väljatöötamiseks, et hinnata paremini 
kuritegevusega seotud muutusi.
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Selgitus

On hästi teada, et inglise keeles tähendavad julgeolek ja ohutus kaht erinevat asja. Alajao 
pealkirjas tuleks seda arvestada, et mitte piirata selle lõigu rakendamisala tõlgendamist.

Muudatusettepanek 169
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajao „Rahvusvaheline koostöö” teine lõik

Konkreetseid rahvusvahelisi 
koostöömeetmeid kaalutakse siis, kui on 
sellest tõuseb ELi julgeolekupoliitikale 
vastav mõlemapoolne kasu, näiteks 
ülemaailmse kohaldatavusega 
julgeolekumeetmetega seotud uuringute 
puhul.

Konkreetseid rahvusvahelisi 
koostöömeetmeid kaalutakse siis, kui 
sellest tõuseb ELi julgeolekupoliitikale 
mõlemapoolne kasu, näiteks ülemaailmse 
kohaldatavusega julgeolekumeetmete ja 
õnnetustega seotud uuringute puhul.

Selgitus

Rahvusvahelise koostööga seoses tuleks mainida ka selle lõigu kaht põhiküsimust.

Muudatusettepanek 170
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.1 „Julgeolek” alajagu „Reageerimine esilekerkivatele 

vajadustele ja ettenägematutele poliitikast tulenevatele vajadustele”

Turvalisusuuringute teemavaldkond on 
oma olemuselt ja ülesehituselt paindlik. 
Meetmed võimaldavad seni teadmata 
tuleviku julgeolekuohtude ja võimalike 
tekkivate seotud poliitikast tulenevate 
vajaduste omavahelist kohandamist. 
Paindlikkus täiendab eespool esitatud 
uurimismeetmete missioonile orienteeritud 
laadi.

Turvalisusuuringute teemavaldkond on 
oma olemuselt ja ülesehituselt paindlik. 
Tegevused võimaldavad seni teadmata 
tulevaste õnnetuste ja julgeolekuohtude 
ning võimalike poliitikast tulenevate 
vajaduste kaasamist. Paindlikkus täiendab 
eespool esitatud uurimismeetmete 
missioonile orienteeritud laadi.

Selgitus

Ka siin tuleks teksti kohandada nii, et see sisaldaks õnnetusi.

Muudatusettepanek 171
I lisa peatüki „Teemad” osa 9.2 „Kosmos” alajao „Tegevus” jaotise „Kosmosepõhised 
rakendused Euroopa ühiskonna teenistuses” esimene taane „Üleilmne keskkonna- ja 

turvaseire (GMES)”)

Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt Eesmärk on unikaalsete ja ülemaailmselt 
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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 
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.

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 
ning loodusõnnetustega toimetulekuga 
seotud küsimusi. Teadusuuringud peaksid 
eelkõige kaasa aitama kosmoses asuvatest 
allikatest kogutud GMES andmete 
kasutamise maksimumini viimisele, ning 
nende integreerimisele 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 kosmoses asuvate
süsteemide väljatöötamisele või 
olemasolevate süsteemide 
koostalitusvõime täiustamisele, ning nende 
kasutamise võimaldamisele konkreetset 
liiki nõudlusele vastavates 
(eel)operatiivteenustes.

Selgitus

Satelliitseire- ja -järelevalvesüsteemid on osutunud loodusõnnetuste ennetamisel ja ohjamisel 
äärmiselt tõhusaks.

Muudatusettepanek 172
III lisa jaotise „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. Seega tuleb 
struktuurid kindlaks määrata vastavalt igale 
üksikjuhtumile, et need arvestaksid 

Esimese soovitusliku 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 



PE 368.072v03-00 116/122 PR\613357ET.doc

ET

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 
ettepanekute alusel (vastavalt 
asutamislepingu artiklile 171). Võimalik on 
edasiste ühiste tehnoloogiaalgatuste 
kindlakstegemine I lisas täpsustatud 
kriteeriumide alusel ja nende esitamine 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
kestel.

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. 
Eelistatakse neid algatusi, mille 
eesmärgid on Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemus ja 
tagavad erasektori investeeringute ning 
Euroopa ja riikliku rahastamise tõhusa 
korralduse ja nende juhtimise 
ühisettevõtete loomise, sh 
kapitalimahutused ja toetused 
teadusuuringute raamprogrammist. 
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.

Selgitus

Artikli 171 alusel loodud ühised tehnoloogiaalgatused nõuavad ühisettevõtete loomist. 
Ühenduse osaluse üle otsustamisel tuleks prioriteediks seada organisatsiooniline ja 
haldussuutlikkus.

Muudatusettepanek 173
III lisa jaotise „Riskijagamisrahastu” esimene lõik

Vastavalt II lisale annab komisjon Euroopa 
Investeerimispangale toetust 
(kooskõlastus- ja toetusmeede). Kõnealune 
toetus aitab kaasa ühenduse eesmärgile, 
edendades erasektori investeeringuid 
teadusuuringutesse, võimaldades pangal 
riske paremini juhtida ning lubades i)
Euroopa Investeerimispanga laenude 
suuremat mahtu teatud riskitasemel ja ii) 
Euroopa riskantsemate teadusuuringute ja 

Vastavalt II lisale annab komisjon Euroopa 
Investeerimispangale toetust 
(kooskõlastus- ja toetusmeede). Kõnealuse 
toetuse eesmärk on aidata kaasa ühenduse 
eesmärgile soodustada ja edendada
erasektori investeeringuid 
teadusuuringutesse, võimaldades pangal 
riske paremini juhtida ning lubades seega 
i) Euroopa Investeerimispanga või muude 
finantsvahendajate laenude suuremat 
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tehnoloogiaarenduse tegevuste rahastamist, 
mis ei oleks võimalik ilma ühenduse sellise 
toetuseta.

mahtu teatud riskitasemel ja ii) Euroopa 
riskantsemate teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduste rahastamist, mis ei 
oleks võimalik ilma ühenduse sellise 
toetuseta.

Muudatusettepanek 174
III lisa jaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” teine lõik

Euroopa Investeerimispank annab laenu 
vahenditest, mis on saadud 
rahvusvahelistelt finantsturgudelt vastavalt 
standardeeskirjadele, määrustele ja korrale. 
Kõnealust toetust kasutatakse koos 
omavahenditega, nagu reserv ja kapitali 
assigneeringud, et katta osaliselt panga 
riske seoses laenudega Euroopa 
laiaulatuslikele teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse meetmetele.

Euroopa Investeerimispank annab laenu 
vahenditest, mis on saadud 
rahvusvahelistelt finantsturgudelt vastavalt 
standardeeskirjadele, määrustele ja korrale. 
Kõnealust toetust kasutatakse koos 
omavahenditega, nagu reserv ja 
pangasisesed kapitali assigneeringud, et 
katta osaliselt panga riske seoses laenudega 
abikõlblikele Euroopa teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse meetmetele.

Muudatusettepanek 175
III lisa jaotise „Ühised tehnoloogiaalgatused” viienda lõigu teine taane

– 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 menetlussätted ja 
kindlustatakse ühendusele võimalus 
panna teatud tingimustel veto Euroopa 
Investeerimispanga poolt pakutud laenu 
kasutamisele.

– Laiaulatuslike TTA meetmete 
abikõlblikkus. Selle finantsinstrumendi 
kasutamisel peetakse prioriteetideks 
ühistest tehnoloogiaalgatustest ja 
ühenduse poolt eriprogrammi teemade ja 
tegevuste raames rahastatavatest suurtest 
koostööprojektidest alguse saanud 
ühisettevõtete juhtimisega seotud tegevusi.
Ühenduse maksed EIBsse sõltuvad sellest, 
kas on olemas tööstruktuur, mis 
võimaldab uurimisprojektide ja/või 
infrastruktuuri realiseerimist kapitalituru 
kaudu (kas laenude või riskikapitali 
vormis). EIB võib selleks kasutada teisi 
vahendeid (EIF) ja teisi 
finantsvahendajaid.

Selgitus

EIB-le tehtavad maksed peaksid toimuma eesmärgiga soodustada juurdepääsu uurimis- ja 
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arendustegevuse erarahastamisele. EIB peaks kujundama oma struktuuri selliseks, et teistel 
finantsüksustel ja vahendajatel oleks võimalik samuti osaleda. Eraldi tuleb püüda soodustada 
VKEde juurdepääsu.
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SELETUSKIRI

Uuendusliku ja teadmiste Euroopa poole
EL peab püüdlema tipptaseme poole ning seepärast peab ta võtma endale ambitsioonika kohustuse 
tegeleda uurimis-, arendus- ja uuendustegevusega.

Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogu istungil esitleti majanduskasvu uue mudeli 
strateegiat, mis tähendaks keskkonnasõbralikku progressile suunatud majanduskasvu, mille 
saavutamise peamisteks vahenditeks on teadusuuringud, tehnoloogia arendamine ja 
uuendustegevus. Pärast seda Barcelonas toimunud Euroopa Ülemkogul käidi välja eesmärk 
suurendada 2010. aastaks üldisi kulutusi uurimis-, arendus- ja uuendustegevusele 3%ni liidu 
SKTst (kaks kolmandikku sellest tuleks erasektorist ja kolmas avalikust sektorist).

Võttes aluseks Koki raporti1, seatakse Locatelli raportis2 ELi ülesandeks saavutada 2010. 
aastaks järgmised eesmärgid: teadusuuringutesse tehtavate erainvesteeringute elavdamine, 
personali suurendamine 8 teadurini 1000 aktiivse töötaja kohta või 700 000 uue teadurini 
kokku, kvaliteetsete alusuuringute toetamine, tihedamad sidemed teadusuuringute ja 
ettevõtluse (eriti VKEde) vahel, paremad sidekanalid teadusuuringute poliitika kujundajate 
vahel Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil (esimesena nimetatu hulgas ka EIB) ning 
bürokraatia vähendamine ja menetluste lihtsustamine.

Eeltoodu alusel esitas komisjon 2005. aasta aprillis ettepaneku võtta vastu seitsmes 
raamprogramm (7. RP), mille 2007.–2013. aasta eelarve on 72,7 miljardit eurot (kaks korda 
suurem eelarve). Ettepanekus järgiti Euroopa Parlamendilt suurt toetust saanud Böde raportis 
soovitatud joont.

7. RP sisu osas on Euroopa Parlament komisjoni ettepanekuga üldjoontes nõus ning väidab 
selgelt, et eesmärke on võimalik saavutada vaid siis, kui komisjoni ja parlamendi poolt 
kavandatud rahastamismäär jääb samaks.

Ent nii Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri kokkuleppes kui ka nõukogu ja parlamendi 
kokkuleppes 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi kohta on 7. RP jaoks mõeldud 
assigneeringuid peaaegu 30% vähem kui komisjoni algses ettepanekus, vaatamata sellele, et 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes on kavandatud ühenduse eelarve radikaalne 
läbivaatamine 2009. aastal. Komisjon ja nõukogu peavad siis Euroopa Parlamendiga 
assigneeringute olulises suurendamises kokku leppima, mis oleks kooskõlas 7. RP nõuetega ja 
eelkõige selle konkreetse olukorraga, et eesmärgid saaks saavutatud.

Koostöö eriprogrammile on komisjoni algse ettepaneku alusel ette nähtud 61% 7. RP 
kogueelarvest. Selle eesmärk on võimaldada ELil ülikoolide, uurimiskeskuste, tööstuse ja 
teiste asutuste koostöö toetamisega nii ELis kui ka kolmandates riikides asuda 
juhtpositsioonile mitmes teaduslikus ja tehnoloogilises/strateegilises valdkonnas. Komisjoni 
ettepanekus tuuakse välja üheksa prioriteetset teemat, mida iseloomustab paljuski 6. RP 
jätkamine, ning esitatakse mitu täiendust, mille eesmärk on parandada uurimisrühmade 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0077.
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juurdepääsu programmidele.

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku ülesehituse ja sisu üldjoontes heaks. Sellegipoolest 
arvab ta, et järgnevates küsimustes on vaja rohkem selgust:

Multidistsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus. Suurele teaduslikule progressile aitab palju 
kaasa see, kui enamas kui ühes valdkonnas kohaldatavate tehnoloogia ja teadusega seotud 
teemade puhul esitatakse ühiseid ettepanekuid ning interdistsiplinaarsus puhul see, kui 
prioriteetteemade teatud keerulisi küsimusi käsitletakse üheaegselt enamas kui ühes 
distsipliinis.

Tööstuse rolli tugevdamine tehnoloogiaplatvormidega. Barcelonas toimunud Euroopa 
Ülemkogul seatud eesmärkide saavutamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks on vaja 
struktureeritud dialoogi ja koostööd tööstuses ning tööstuse ja uurimiskeskuste vahel.

Ühised tehnoloogiaalgatused. Neid on vaja põhimõtteliselt selleks, et muuta 
tehnoloogiaplatvormid järjepidevaks, mis võib teatud juhtudel viia avaliku ja erasektori 
lõimituma, ambitsioonikama ja pikaajalisema partnerluseni. Neid juhitaks ühisettevõtetega, 
mille komisjoni poolse rahastamise osakaalu jaoks on vaja Euroopa Parlamendi arvamust, 
nagu nõutud artiklis 171. Kuna see tähendab uusi koostöö eriprogrammis osalemise tehnilise 
ja finantsjuhtimise vahendeid, peab komisjon sisse seadma juhtimisstruktuurid, mis tagavad 
kriteeriumide täitmise, prioriteetide läbipaistvuse ning mõistliku ja tõhusa juhtimise, ja 
esitama Euroopa Parlamendile korrapäraselt sellekohased aruanded.

VKEde osalemine. Tuleb sisse seada mehhanismid, mis tagavad VKEde reaalse osalemise 
programmi „Koostöö” prioriteetteemade alla kuuluvates tegevustes ja projektides. Komisjoni 
ettepanekus on vaja täpsemalt määratleda järgmised asjad:

a) konkreetsete eesmärkide seadmine osalemise ja programmi „Koostöö” eelarve (20%) osas;
b) püüd rahastada VKEde osalusega projekte võimalikult palju ühenduse kõikidest allikatest, 
kaasa arvatud Euroopa Investeerimispangast (EIB) ja Euroopa Investeerimisfondist (EIF);
c) piirkondlike, temaatiliste või territoriaalsete rühmitiste loomise mehhanismide 
sisseseadmine, et parandada osalussuutlikkust;
d) halduskorra täiustamine ja lihtsustamine.

Selles küsimuses on vaja luua eriprogrammiga „Võimekus” ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmiga kooskõlastamise erimeetmed.

Vastastikune täiendavus ja koostoime. Oluline on arendada vastastikust täiendavust ja 
koostoimet eriprogrammi „Koostöö” ning ühenduse teiste tegevuste ja programmide 
(konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm, struktuurifondid jne) vahel, mis võivad 
olla uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse valdkonna tegevuste, infrastruktuuri ja projektide 
rahastamisallikad.

Selle elluviimine ei ole meie enda poolt rahaliste vahendite kasutamisele ja programmide 
juhtimisele seatud piirangute tõttu lihtne. Esitatud on integreeritud programmide esitamise 
kord, et jõupingutused ühendada, mitte neid dubleerida. See küsimus tuleb lisada 
osalemiseeskirjadesse.
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Eelarve läbivaatamine. Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppes 2007.– 2013. 
aasta finantsperspektiivi kohta ei ole 7. RP ja täpsemalt eriprogrammi "Koostöö" eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke rahalisi vahendeid, soovitab raportöör esitada 2009. aastaks 
kavandatud finantsraamistiku ülevaatamise raames ettepanek, mis vastaks liidu püüdlustele 
selles valdkonnas.

Reageerimine uutele vajadustele ja võimalustele Eriprogramm „Koostöö” peaks olema 
piisavalt avatud ja paindlik, et reageerida eriti kiirelt edenevate valdkondade vajadustele, mis 
on pidevas muutumises ja mida on raske seitse aastat ette prognoosida, ning et reageerida 
erinevatele poliitilistele vajadustele, mis võivad tekkida ettenägematutest asjaoludest ja 
nõuavad kiiret tegutsemist (epideemiad jms).

Liikmesriikidega kooskõlastamine. Vaja on tugevdada liikmesriikide ja piirkondade 
uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse programmide raamprogrammiga, eelkõige selle 
eriprogrammiga koordineerimise mehhanisme, et saavutada rahaliste vahendite optimaalne 
kasutamine, kombineerida, mitte dubleerida jõupingutusi ning ehitada üles tõeline Euroopa 
teadusruum.

Euroopa teadusruum. Oluline on rohkem kasutada tegevusalaste prioriteetide seadmist 
ühenduse tasandil, mitte valitsuste vahel. Teisisõnu, valitsustevahelist koostööd (nt ERA-
NETi raames) tuleks eelistada vaid siis, kui tegevused langevad kokku 7. RP-ga ja esitajad 
tagavad teistes liikmesriikide osalejatega ühistel alusel osalemise ja soodustavad seda.

Ülikoolid kui oluline uurimisvõrgustik ja tähtsad õpetamiskeskused. Üle 60% ELi 
teadusuuringutest viiakse läbi ülikoolides ja seal saab enamik teadlasi ka oma hariduse. See 
on veel üks oluline valdkond, mida on raportis vaja rõhutada. Seda ja uute 
tippuurimiskeskuste (nt kavandatav Euroopa Tehnoloogiainstituut) võimalikku loomist tuleb 
arvestada igasuguste tulevaste teaduse ja tehnoloogia korraldusega seotud otsuste 
langetamisel ELis.

Tehnoloogiasiire. Ettevõtete ja teadusuuringute ilma mõlemasuunalise ühendamise 
probleemidest on piisavalt palju teada. Vaja on leida ja arendada mehhanisme ja stiimuleid, 
mis tagavad teadmiste, oskuste ja tehnoloogia siirde, nii et teadusuuringute tulemustest 
teavitatakse töövõtjaid (eelkõige VKEsid) ning et nemad saavad need omaks võtta ja neid 
kasutada.

Rahvusvaheline koostöö. Koostöö ELi väliste riikidega peaks keskenduma nendele 
teemadele, mis annavad olulist lisaväärtust, ning koostöö peaks olema kahte liiki: koostöö 
tööstusriikidega konkreetsetel vastastikku huvi pakkuvatel teemadel, seades prioriteediks selle 
programmi prioriteedid, ning koostöö arengumaadega seoses majandusarengut, haridust, 
sotsiaalset heaolu ja keskkonnasäästlikkust edendavate programmidega.

Digitaalse lõhe kaotamine. Arvnäitajad viitavad sellele, et tehnoloogialõhe ELi 
liikmesriikide ja piirkondade vahel on suurem kui erinevused majanduses või elukvaliteedis. 
Seepärast peaks eriprogrammis „Koostöö” pöörama erilist tähelepanu liidu liikmesriikide ja 
piirkondade vahelise sidususe parandamiseks teaduse ja tehnoloogia valdkonnas ning võtma 
tõhusaid meetmeid territoriaalsete üksuste vahelise tehnoloogialõhe kaotamiseks.
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Teadusuuringutealase teabe ja tulemuste levitamine. Eriprogramm „Koostöö” peab samuti 
kaasa aitama teadusuuringutealase teabe ja tulemustelevitamisele, et tuua teadus ja 
tehnoloogia ühiskonnale lähemale. See peaks kajastuma nii projektide ettevalmistamises kui 
ka elluviimises.

Euroopa Parlamendi roll. EP roll raamprogrammi ja eelkõige eriprogrammi elluviimise 
järelevalves peab olema silmatorkavam. Euroopa Parlamenti tuleb teavitada artiklis 6 
nimetatud tööprogrammist ja selle muutmisest, aga ka eelarve jaotamisest ning parlament 
peab saama avaldada selle kohta arvamust.

EIBga ühise rahastamise vahendid. Komisjoni ettepanekuga seatakse sisse EIB toetus. Selle 
eesmärk peaks olema aidata laiemas mõttes kaasa erainvesteeringute tegemisele uurimis- ja 
arendustegevusse. Jagatud riski mehhanismil võib olla ulatuse ja mahu piiranguid (vastavalt 
kas vaid krediit või suured projektid), sellepärast tuleb vajaduse korral uurida EIB ja EIFiga 
ühise tegutsemise kõiki võimalusi, et saavutada Barcelona tippkohtumisel seatud eesmärk, et 
kaks kolmandikku investeeringutest peaks tulema erasektorist, mis on proportsionaalne 
avaliku sektori poolt raamprogrammi tehtava panusega. Igati tuleb püüda tagada EIB 
rahastamise vastavus ja toetus nõudmisele, mida on vaja soodustada tehnoloogiaplatvormide 
ja ühiste tehnoloogiaalgatuste raames tehtava tööga.


