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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et komisjon on loonud Horisont 2020 
programmi, kuna see võib aidata Euroopa Liidul võlakriisist üle saada ja taastada läbi 
konkurentsivõime tugevdamise majanduskasvu.

Horisont 2020 programm ühendab esmakordselt ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise. Horisont 2020 on suunatud teaduslike läbimurrete rakendamisele uuenduslikes 
toodetes ja teenustes, mis loob ärivõimalusi ja muudab inimeste elu paremaks. Programmi 
eesmärk on bürokraatia vähendamine läbi eeskirjade ja taotlusprotsessi lihtsustamise, et 
kaasata rohkem teadlasi ja uuenduslikke ettevõtteid.

Horisont 2020 programm jõustub alates 2012. aasta jaanuarist ning selle eelarve on 87,74 
miljardit eurot (2020. aastani). Eelarve on jagatud kolmeks ulatuslikuks osaks: 1. tipptasemel 
teadus, 2. juhtpositsioon tööstuses, 3. ühiskonnaprobleemid. Arvamuse koostaja arvab, et 
AGRI-komisjon peaks põhiliselt keskenduma kolmandale osale, mis puudutab otseselt 
põllumajandusega seotud probleeme. Kolmas osa on jagatud kuueks alapunktiks:

a) tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu (9,07 miljardit eurot);

b) toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus 
(4,69 miljardit eurot);

c) turvaline, puhas ja tõhus energia (6,53 miljardit eurot);

d) arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport (7,69 miljardit eurot);

e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained (4,31 miljardit eurot);

f) kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond (4,31 miljardit eurot);

Toiduga kindlustatuse ja säästva põllumajanduse puhul rõhutab arvamuse koostaja vajadust 
teadlaste ja põllumajandustootjate vahelise koostöö järele, eelkõige teadusuuringute 
prioriteetide arutamisel, mille eesmärk oleks uute avastuste tegelik rakendamine. Samuti on 
tähtis kaasata arutellu valitsusvälised organisatsioonid.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et põllumajandusega seotud teadusuuringute 
eelarve on võrreldes seitsmenda raamprogrammiga oluliselt kasvanud. 

Seoses suureneva nõudlusega toiduainete järele Euroopas ja ülemaailmselt soovib arvamuse 
koostaja eriti juhtida tähelepanu vajadusele edendada teadusuuringuid toidujäätmete 
vähendamiseks. On tähtis, et loodusvarasid kasutataks palju tõhusamalt.

AGRI-komisjonis toimunud Horisont 2020 teemalise arvamuste vahetuse ajal tõdeti, et tuleks 
vähendada programmiga seotud bürokraatiat. Arvamuse koostaja on seisukohal, et käesolevas 
ettepanekus on komisjon bürokraatiat märgatavalt vähendanud ning muutnud taotlusprotsessi 
lihtsamaks.

Üldiselt arvab arvamuse koostaja, et ettepanek on tasakaalustatud ja hästi koostatud. 
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Arvamuse koostaja palub kolleegidel ettepaneku hoolikalt läbi vaadata ning loodab, et 
programm jõustub alates 1. jaanuarist 2014, kuna see aitaks teadlastel uue aasta saabumisel 
uusi avastusi teha, mis suurendaksid Euroopa üldist konkurentsivõimet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Raamprogrammiga Horisont 2020 
püütakse täita kolme prioriteetset 
ülesannet, nimelt tipptasemel teaduse 
väljatöötamine (tipptasemel teadus), 
juhtpositsiooni saavutamine tööstuses
(juhtpositsioon tööstuses) ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamine
(ühiskonnaprobleemid). Need prioriteedid 
rakendatakse eriprogrammiga, mis koosneb 
kolmest kaudsete meetmete osast ja ühest 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete osast.

(2) Raamprogrammiga Horisont 2020 
püütakse täita kolme prioriteetset 
ülesannet, nimelt tipptasemel teaduse 
väljatöötamine (tipptasemel teadus), 
juhtpositsiooni saavutamine tööstuses ja 
põllumajanduses (juhtpositsioon tööstuses
ja põllumajanduses) ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamine
(ühiskonnaprobleemid). Need prioriteedid 
rakendatakse eriprogrammiga, mis koosneb 
kolmest kaudsete meetmete osast ja ühest 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete osast.

Selgitus

Määratletakse eesmärk saavutada juhtpositsioon tööstuses, aga jäetakse kõrvale 
põllumajandus, kuigi põllumajanduse valdkonnale on programmi eelarves ette nähtud rohkem 
kui 4,5 miljardit eurot.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
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maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Curie nimelisi meetmeid ja Euroopa
teadustaristut. Selle tegevuse eesmärk 
peaks olema suurendada pädevust pikemas 
perspektiivis, keskendudes oluliselt uue 
põlvkonna teadusele, süsteemidele ja 
teadlastele, ning toetada esiletõusvaid 
talente kogu liidus ja assotsieerunud 
riikidest. Liidu tegevus tipptasemel teaduse 
toetamiseks peaks aitama konsolideerida 
Euroopa teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Curie nimelisi meetmeid ja liikmesriikide 
teadustaristut, millega luuakse Euroopa
teadustaristu võrgustik. Selle tegevuse 
eesmärk peaks olema suurendada pädevust 
pikemas perspektiivis, keskendudes 
oluliselt uue põlvkonna teadusele, 
süsteemidele ja teadlastele, ning toetada 
esiletõusvaid talente kogu liidus ja 
assotsieerunud riikidest. Liidu tegevus 
tipptasemel teaduse toetamiseks peaks 
aitama konsolideerida Euroopa 
teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmed tuleks rakendada paindlikul, 
tõhusal ja läbipaistval viisil, võttes arvesse 
nii Teadusuuringute Ühiskeskuse 
kasutajate kui ka liidu poliitika 
asjakohaseid nõudmisi ning lähtudes 
eesmärgist kaitsta liidu finantshuve.
Teadustegevust tuleks vajaduse korral 
kohandada kõnealuste vajadustega, teaduse 
ja tehnoloogia arenguga ning selle eesmärk 
peaks olema teadusliku tipptaseme 
saavutamine.

(13) Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmed tuleks rakendada paindlikul, 
tõhusal ja läbipaistval viisil, võttes arvesse 
nii liidu kui ka Teadusuuringute 
Ühiskeskuse kasutajate poliitika 
asjakohaseid nõudmisi ning lähtudes 
eesmärgist kaitsta liidu finantshuve.
Teadustegevust tuleks vajaduse korral 
kohandada kõnealuste vajadustega, teaduse 
ja tehnoloogia arenguga ning selle eesmärk 
peaks olema teadusliku tipptaseme 
saavutamine.

Selgitus

Halb järjekord. Algses tekstis on Teadusuuringute Ühiskeskuse poliitiline tegevus seatud 
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tähtsamale kohale liidu poliitilistest ülesannetest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama lisavahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil, 
sealhulgas osalemine raamprogrammi 
Horisont 2020 kaudsete meetmete 
võtmises, kolmandate isikute töö ja 
vähemal määral intellektuaalomandi 
kasutamine.

(14) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama lisavahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil, 
sealhulgas kolmandate isikute töö ja 
vähemal määral intellektuaalomandi 
kasutamine.

Selgitus

Ettepanekus antakse Teadusuuringute Ühiskeskusele eelisseisund võrreldes teiste liidu 
teaduskeskustega. Teadusuuringute Ühiskeskusele tuleb eraldada konkreetne eelarve ilma 
võimaluseta taotleda teadusuuringuteks vahendeid teistelt raamprogrammi Horisont 2020 
eelarveridadelt.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Euroopa teadustaristu (sh e-taristu) 
tõhustamine.

(d) Euroopa teadustaristu võrgustiku 
moodustavate liikmesriikide teadustaristu 
(sh e-taristu) tõhustamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II osaga „Juhtpositsioon tööstuses” 
tugevdatakse juhtpositsiooni tööstuses ja 

II osaga „Juhtpositsioon tööstuses ja 
põllumajanduses” tugevdatakse 
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suurendatakse konkurentsivõimet määruse
(EÜ) nr XX/2012 (Horisont 2020) artikli 5 
lõike 2 punktis b sätestatud prioriteedi
„Juhtpositsioon tööstuses” kohaselt, 
taotledes järgmiseid erieesmärke:

juhtpositsiooni tööstuses ning 
põllumajanduses ja suurendatakse 
konkurentsivõimet määruse (EÜ) nr 
XX/2012 (Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 
punktis b sätestatud prioriteedi
„Juhtpositsioon tööstuses ja 
põllumajanduses” kohaselt, taotledes 
järgmiseid erieesmärke:

Selgitus

Kohandamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

(b) piisav ohutu ja kvaliteetse toidu ja 
muude biotoorainetel põhinevate toodetega 
varustamine, töötades 
konkurentsivõimeliste ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ning ressursitõhusad 
esmatootmissüsteemid (sealhulgas 
toitainete, energia, CO2, vee ja mulla 
tõhus kasutamine) ja kasutades ära 
põllumajanduslike biojäätmete täielikku 
potentsiaali, mille abil vähendada 
toidujäätmete kogust kogu 
toiduturustusahelas alates esmatootmisest 
kuni lõpptarbimiseni, ja edendades 
nendega seotud ökosüsteemi teenuseid;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse tulemusnäitajatest, 

Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse tulemusnäitajatest, 
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mis võivad vastavalt vajadusele hõlmata 
artikleid mõjukates teadusajakirjades, 
teadlaste liikuvust, teadustaristu 
kättesaadavust, võlgade rahastamise ja 
riskikapitali investeeringute kaudu 
mobiliseeritud investeeringuid, VKEsid, 
kes tulevad välja ettevõtte või turu jaoks 
uute uuenduslike toodetega, viiteid 
asjakohasele uurimistegevusele 
poliitikadokumentides ja konkreetset mõju 
poliitikameetmetele.

mis võivad vastavalt vajadusele hõlmata 
artikleid mõjukates teadusajakirjades, 
teadlaste liikuvust, teadustaristu 
kättesaadavust, võlgade rahastamise ja 
riskikapitali investeeringute kaudu 
mobiliseeritud investeeringuid, VKEsid, 
kes tulevad välja ettevõtte või turu jaoks 
uute uuenduslike toodetega, viiteid 
asjakohasele uurimistegevusele 
poliitikadokumentides ja konkreetset mõju 
poliitikameetmetele ning teadusuuringute 
tulemuste praktilist rakendamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon ning praktiline 
rakendamine. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab tervist 
mõjutavate tegurite mõistmist ja 
tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada ning samuti aidata 
leida lahendusi kaasavama teadustöö 
kaudu. See hõlmab tervist mõjutavate 
tegurite mõistmist ja tervishoiusüsteemide 
tõhususe optimeerimist; toetust 
poliitikameetmetele, mis annavad rohkem 
õigusi maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe ja ressursside piisavuse
valdkonnas ning meetmeid 
keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku 
majanduse saavutamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laialdase hulga embrüo uurimisega 
tegelevate ning kõrge riskitasemega 
visionäärsete teaduslike koostööprojektide 
toetamine teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas on vajalik põhjapaneva uue 
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ideid olenemata 
sellest, millal ja kust need tulevad, ning 
seda kõige laiemas uurimisteemade ja 
teadusharude valikus. Selliste habraste 
ideede edendamine nõuab nobedat, riske 

Laialdase hulga embrüo uurimisega 
tegelevate ning kõrge riskitasemega 
visionäärsete teaduslike koostööprojektide 
toetamine teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas on vajalik põhjapaneva uue 
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ideid olenemata 
sellest, millal ja kust need tulevad, ning 
seda kõige laiemas uurimisteemade ja 
teadusharude valikus. Selliste habraste 
ideede edendamine nõuab nobedat, riske 
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toetavat ja äärmiselt valdkondadevahelist 
lähenemisviisi teadusuuringutele, mis 
läheb kaugemale rangelt tehnoloogilistest 
valdkondadest. Uute suure potentsiaaliga 
osalejate, nagu noored teadlased ja
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevad 
VKEd, ligimeelitamine ning nende 
osalemise soodustamine teadustegevuses ja 
innovatsioonis on tähtis ka tulevaste 
teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

toetavat ja äärmiselt valdkondadevahelist 
lähenemisviisi teadusuuringutele, mis 
läheb kaugemale rangelt tehnoloogilistest 
valdkondadest. Uute suure potentsiaaliga 
osalejate, nagu noored teadlased,
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevad 
VKEd ja naisteadlased, ligimeelitamine 
ning nende osalemise soodustamine 
teadustegevuses ja innovatsioonis on tähtis 
ka tulevaste teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia)
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse ning 
nende rakendamist (ravimivormid, 
biosensorid, biokiibid jne).

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia),
IKT (nt bioelektroonika) ja taimepõhine 
ning põllumajanduslik biotehnoloogia, 
puutepunktide ärakasutamist. Need ja 
teised tipptasemel valdkonnad väärivad 
asjakohaseid meetmeid teadus- ja 
arendustegevuse vallas, et hõlbustada 
teadmiste tõhusat üleminekut uutesse 
rakendustesse ning nende rakendamist
(ravimivormid, biosensorid, biokiibid, 
taimepõhine geenitehnoloogia jne).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.2. Biotehnoloogial põhinevad 1.4.2. Biotehnoloogial põhinevad tooted ja 
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tööstusprotsessid protsessid

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine või värvilised metallid ja 
teras), parandades oluliselt ressursi- ja 
energiatõhusust ning vähendades sellise 
tööstustegevuse keskkonnamõju.
Keskendutakse uuenduslikke aineid, 
materjale ja tehnoloogilisi lahendusi 
võimaldava tehnoloogia väljatöötamisele 
ning valideerimisele selle kasutamiseks 
vähese CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine, ehitus või värvilised 
metallid ja teras), parandades oluliselt 
ressursi- ja energiatõhusust ning 
vähendades sellise tööstustegevuse 
keskkonnamõju. Keskendutakse 
uuenduslikke aineid, materjale ja 
tehnoloogilisi lahendusi võimaldava 
tehnoloogia väljatöötamisele ning 
valideerimisele selle kasutamiseks vähese 
CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahend hõlmab kõiki teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkondi alt 
üles lähenemisviisi kaudu konkreetse 
ühiskonnaprobleemi või progressi 
võimaldava tehnoloogia raames, et jätta 
piisavalt rahastamisruumi igat liiki 
lootustandvatele ideedele, eelkõige 

VKEde vahend hõlmab kõiki teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkondi, 
sealhulgas põllumajandust, alt üles 
lähenemisviisi kaudu konkreetse 
ühiskonnaprobleemi või progressi 
võimaldava tehnoloogia raames, et jätta 
piisavalt rahastamisruumi igat liiki 
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valdkonnaülestele ja interdistsiplinaarsetele 
projektidele.

lootustandvatele ideedele, eelkõige 
valdkonnaülestele ja interdistsiplinaarsetele 
projektidele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete, 
eelkõige VKEde ja keskmise suuruse ja 
kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
kasvult. Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt 
intellektuaalomandi kasutamine, pakkujate 
võrgustik, tugi tehnosiirdekeskustele, 
strateegiline disain) ja innovatsiooniga 
seotud riikliku poliitika läbivaatamist.

Toetatakse turupõhist innovatsiooni, et 
parandada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust, parandades 
innovatsiooni eeltingimusi ning kaotades 
konkreetsed tõkked uuenduslike ettevõtete,
sealhulgas sidususe puudumine 
tehnoloogilise innovatsiooni ja ELi 
õigusaktide vahel, eelkõige
põllumajanduse valdkonna, VKEde ja 
keskmise suuruse ja kiire 
kasvupotentsiaaliga ettevõtete kasvult.
Samuti toetatakse spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetamist (nt 
intellektuaalomandi kasutamine, pakkujate 
võrgustik, tugi tehnosiirdekeskustele, 
strateegiline disain) ja innovatsiooniga 
seotud riikliku poliitika läbivaatamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia 
uurimise interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Arvestades inimeste ja loomade 
tervishoiu seost, on haiguste 
patofüsioloogia uurimise 
interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
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molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.

haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa I – osa III – punkt 1 – alapunkt 1.10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud 
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning neile ligipääsu, et 
võimaldada selliste andmete nõuetekohast 
kasutamist. Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 
modelleerimisele ja visualiseerimisele.

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud 
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja nii inimeste 
kui ka loomade kohta käivate andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning neile ligipääsu, et 
võimaldada selliste andmete nõuetekohast 
kasutamist. Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 
modelleerimisele ja visualiseerimisele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus ja metsandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Säästev põllumajandus ja metsandus 2.1. Säästev ja konkurentsivõimeline
põllumajandus ja metsandus

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi,
teadmussiiret, vahendeid, teenuseid ja 
innovatsiooni, et toetada tootvamaid, 
ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate ja 
maapiirkondade uuenduslike VKEde
arendamist. Teadusuuringud ja 
innovatsioon loovad võimalusi integreerida 
põllumajandus-, kliima- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästvama
tootmise, näiteks suurendada taimede 
geneetilist potentsiaali biootiliste ja 
abiootiliste stressiteguritega 
kohanemiseks; suurendada
põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada pinnase 
erosiooni ja põllumajanduslike 
kasvuhoonegaaside heidet; tõhustada
toitainete ja vee kasutamist; vähendada 
sõltuvust taimse proteiini rahvusvahelisest 
impordist Europasse; suurendada 
elurikkust esmatootmissüsteemides.

Selgitus

Põllumajandusuuringud on samuti osa lahendusest. Tänu oma geneetilisele potentsiaalile ja 
võimele kasutada toitaineid ning vett tõhusalt annavad just taimed positiivse panuse säästvale 
põllumajandusele. Seda peaks selgemalt käsitlema ja väljendama.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine ja 
kliimamuutuste mõju leevendamine ning 
samal ajal jätkusuutlikkuse ja 
vastupanuvõime tagamine

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine, 
toidu kvaliteet ja -ohutus, jätkusuutlikkus 
ja vastupanuvõime, kliimamuutuste mõju 
leevendamine

Selgitus

Toidu kvaliteet ja –ohutus, nagu taimede tervis, organoleptilised ja toitainelised omadused 
(vitamiinid, mikrotoitained).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures.
Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse toetamise luuakse ka 
uusi võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi ja 
kõrvalsaadusi kasutada mitmel muul kui 
tööstuslikul otstarbel.

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures.
Uuenduslikud lahendused ja nende 
edasiandmine kõikidele kaasatud 
majandusosalejatele aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse toetamise luuakse ka 
uusi võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi, 
biojäätmeid ja põllumajanduse ning 
metsanduse jäätmeid ja kõrvalsaadusi 
kasutada mitmel muul kui tööstuslikul 
otstarbel (eelkõige energeetikas ja 
keemiatööstuses).
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning
paremini kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise ja koostoimet, et
suurendada taimede, loomade ja 
mikroorganismide toodangut ning samal 
ajal tagada ressursi (vesi, muld, toitained, 
energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning
uuenduslikele põllumajandustavadele, 
sealhulgas täppistehnoloogia kasutamisele 
ja ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud igat 
tüüpi põllumajanduses. Taimede ja 
loomade kohandumise, vastupanuvõime ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamise võimalused 
vaadatakse läbi ja töötatakse välja nii 
tavapäraste kui ka nüüdisaegsete 
tõuaretusviiside kontekstis ning selleks on 
tarvis paremini kasutada geneetilisi 
ressursse. Nõuetekohast tähelepanu 
pööratakse mullaharimisele 
põllumajandusettevõtetes, et suurendada 
mullaviljakust, mis on saagikuse ja 
loomade viljakuse ning jätkusuutliku 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada
kaubanduslike kasutajate logistilisi ja 
praktilisi probleeme ning ELi kodanikke 
kimbutavaid ühiskonna mureküsimusi.
Eespool loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
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käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.2. Ökosüsteemi teenuste ja avalike 
hüvede tagamine

2.1.2. Põllumajanduse mitmekülgsuse 
tugevdamine, sealhulgas ökosüsteemi
teenused ja avalikud hüved

Selgitus

Mitmekülgsus kui terviklik lähenemisviis, mis ühendab põllumajanduse ja ökosüsteemi 
teenused, on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika ja teadusprogrammidega. 
Põllumajanduse mitmekülgset rolli on vaja tugevdada, näiteks tagada ökosüsteemi teenused 
ja avalikud hüved, kuid ka võimaldada põllumajandusliku tootmise ja metsanduse süsteemide 
paremat mõistmist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon,
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke hüvesid ning maastiku 
esteetilisi väärtusi) ning olulisi 
ökoloogilisi teenuseid, näiteks 
funktsionaalne ja in-situ elurikkus, 
tolmeldamine, veeregulatsioon, maastiku 
säilitamine, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist ja 
poliitikakujundust toetavate vahendite, 
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põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on 
nimetatud eesmärkide saavutamine 
tõenäoline. Muutused
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, aitavad
paremini leevendada kasvuhoonegaaside 
mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

selliste näitajate väljatöötamise, mille abil 
hinnata põllumajandustootjate võetud 
kliimamuutust leevendavate asjakohaste 
meetmete tulemusi, ja nende 
mitteturundusväärtuse mõju hindamise 
kaudu. Samuti peab välja töötama 
süsteemi põllumajandustootjate poolt 
pakutavate konkreetsete avalike hüvede ja 
teenuste rahalise väärtuse 
väljaarvutamiseks, kuna üha 
sihipärasematel keskkonnahoidlikkuse 
meetmetel on lähiaastatel 
põllumajanduspoliitikas veelgi tähtsam 
roll. Käsitlemist vajavad küsimused 
hõlmavad selliste mitmesuguste
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist ja arendamist, mis 
tõenäoliselt optimeerivad avalike hüvede 
ja teenuste tagamist. Käsitletakse 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist. Maapiirkondade 
arendamine muutuste abil
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, eelkõige 
pinnase toitainesisalduse parandamine, 
aitab paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Selgitus

Põllumajandusliku tootmise / metsandussüsteemide ja nende keskkonnamõju sotsiaal-
majanduslik uurimine peab olema põllumajanduse mitmekülgsuse uurimise lahutamatu osa 
ning seda peaks käsitlema, et toetada muutusi põllumajandussüsteemide aktiivses juhtimises.
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Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks
toidujäätmete kogust 50 %.

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni
kõikide põllumajandusliku tootmise ja 
toodete liikide suhtes. See lähenemisviis 
aitab a) kindlustada ohutu toiduga kõik 
eurooplased ning kaotada näljahäda 
maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni põllumajanduses ja
toiduainetööstuses; c) vähendada vee- ja 
energiakulu toidu töötlemisel, 
transportimisel ja turustamisel ning d) 
vähendada 2030. aastaks raisatud toidu
kogust 50 %.

Selgitus

Põllumajandust ja põllumajandustooteid on erinevat liiki, alates tavapärastest kuni mahedate 
ja väga jätkusuutlike liikideni. Arvestama peab kõiki põllumajanduse ja 
põllumajandustoodete liike, sest nende kõigi eesmärk on pakkuda ohutuid ja tervislikke 
tooteid. Põllumajandus ja esmatootmine on põllumajandusliku toiduainetööstuse 
põhikomponendid ning uuendused põllumajandusliku sisendi tööstuses võivad hoogsalt kaasa 
aidata tervislikule ja säästvale toitumisele, näiteks parandades taimedes leiduvaid tervislikke 
ühendeid.
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Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda.
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas põllumajanduslik tootmine,
toidu väljatöötamine, töötlemine, 
pakendamine, tootmiskontroll, jäätmete 
vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda.
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Selgitus

Põllumajanduslik tootmine on toidu- ja söödatootmisahela alguses, seetõttu peab seda selgelt 
käsitlema.
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Toetused standardite kehtestamiseks Toetused standardite kehtestamiseks 
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aitavad kiirendada uudsete biokaupade ja -
teenuste turulejõudmist.

aitavad kiirendada uudsete biokaupade ja -
teenuste turulejõudmist alates maismaal ja 
merel kasutatavatest tootmissüsteemidest 
kuni lõpptarbijani välja.

Selgitus

On vaja selgeks teha, et standardite kehtestamist kasutatakse kogu väärtusahela ulatuses 
alates esmatootmisest (maismaal või merel) kuni lõpptarbijani välja. See on ainus viis tagada, 
et kogu väärtusahel saavutab ühised eesmärgid.
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Võetakse tulevikku suunatud meetmeid 
kõigis biomajanduse sektorites, sealhulgas 
arendatakse ülemaailmseid, Euroopat, 
liikmesriike ja piirkondi hõlmavaid 
andmebaase, näitajaid ja mudeleid.
Arendatakse Euroopa biomajanduse 
vaatluskeskust liidu ja kogu maailma 
teadustöö ja innovatsiooni jälgimiseks ja 
kaardistamiseks, tulemuslikkuse 
põhinäitajate väljatöötamiseks ning 
innovatsioonipoliitika jälgimiseks 
biomajanduses.

Võetakse tulevikku suunatud meetmeid 
kõigis biomajanduse sektorites, sealhulgas 
arendatakse ülemaailmseid, Euroopat, 
liikmesriike ja piirkondi hõlmavaid 
andmebaase, näitajaid ja mudeleid.
Arendatakse Euroopa biomajanduse 
vaatluskeskust, mis toob kokku kõik 
teaduse, tööstuse ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmad, liidu ja kogu maailma 
teadustöö ja innovatsiooni jälgimiseks ja 
kaardistamiseks, tulemuslikkuse 
põhinäitajate väljatöötamiseks ning 
innovatsioonipoliitika jälgimiseks 
biomajanduses.
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3.2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus

3.2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus ja metsandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus
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