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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on rahul programmi „Horisont 2020” loomisega komisjoni poolt, kuna 
usub, et tänu Euroopa Liidu (EL) konkurentsivõime tugevdamisele aitab see võlakriisist üle 
saada ja majanduskasvu taastada.

Programm „Horisont 2020” koondab esmakordselt ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühe programmi raamidesse. „Horisont 2020” siht on teaduslike läbimurrete 
kasutamine uuenduslikes toodetes ja teenustes, millega luuakse ärivõimalusi ja parandatakse 
inimeste elu. Selle eesmärk on vähendada bürokraatiat tänu eeskirjade ja taotlusmenetluste 
lihtsustamisele, et tõmmata ligi rohkem teadlasi ja uuenduslikke ettevõtteid.

„Horisont 2020” käivitub 2014. aasta jaanuaris ning selle eelarve ajavahemikuks kuni 2020. 
aastani on 87,74 miljardit eurot. Programm jaguneb laias laastus kolmeks osaks: 1. 
tipptasemel teadus; 2. juhtpositsioon tööstuses; 3. ühiskonnaprobleemid. Arvamuse koostaja 
on seisukohal, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon peaks enamiku oma jõupingutusi 
koondama kolmandale osale, milles tegeletakse konkreetselt põllumajandusega seotud 
küsimustega. Kolmas osa jaguneb kuueks valdkonnaks:

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 osas rõhutab arvamuse koostaja teadlaste ja 
põllumajandustootjate vahelise tiheda koostöö vajalikkust, eriti teadusuuringute prioriteetide 
arutamisel, et uusi avastusi saaks tegelikus elus kasutada. Tähtis on kaasata sellistesse 
aruteludesse ka valitsusvälised organisatsioonid.

Arvamuse koostaja on rahul asjaoluga, et seitsmenda raamprogrammiga võrreldes on 
põllumajandusega seotud teadusuuringute jaoks eraldatud eelarvet märgatavalt suurendatud. 

Arvestades Euroopas ja kogu maailmas kasvavat nõudlust toidu järele tahaks arvamuse 
koostaja eriti tähelepanu juhtida vajadusele stimuleerida toidujäätmete vähendamisele 
suunatud teadusuuringuid. Loodusvarasid tuleb palju tõhusamalt kasutada.

Programmi „Horisont 2020” arutamisel põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis räägiti 
vajadusest vähendada programmi menetluste bürokraatlikkust. Arvamuse koostaja leiab, et 
käesolevas ettepanekus on komisjon bürokraatiat märksa vähendanud ja taotlemismenetlust 
lihtsustanud.
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Arvamuse koostaja leiab, et ettepanek on üldiselt väga hästi koostatud ja tasakaalus. Ta 
kutsub kolleege ettepaneku läbivaatamisele targalt lähenema ning loodab, et programm 
käivitub 1. jaanuaril 2014, nii et see aitaks juba lähiajal teha uusi avastusi, mis tõstavad 
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 määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni ja nende tulemuste 
rakendamise kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
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võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teaduse ja põllumajanduse
tipptaset maailmas, tööstusvaldkonna 
tipptaseme soodustamine, et toetada 
ettevõtlust, sealhulgas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) ja 
innovatsiooni, ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamine, et tegeleda otseselt Euroopa 
2020. aasta strateegias nimetatud 
probleemidega, toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Enamik põllumajandusettevõtteid 
liidus on VKEd ning praegu puudub 
sidusus uurimistegevuse ja tehnoloogilise 
innovatsiooni ning põllumajandustooteid 
käsitlevate liidu õigusaktide vahel, mis 
muudab uue tehnoloogia aktiivse 
rakendamise ELi VKEde poolt järjest 
raskemaks. Selleks et uurimistegevusest 
põllumajanduse valdkonnas 
maksimaalselt kasu saada, tuleks 
kohandada õigusakte, nii et Euroopa 
põllumajandusettevõtjad saaksid uue 
tehnoloogia kiiremini kasutusele võtta ja 
seda tõhusamalt kasutada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 
suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 
osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 
strateegilises raamistikus kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 
(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 
selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu. 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde, 
samuti kodanikuühiskonna suur osalus 
ning tuleks olla avatum uutele osalejatele, 
sest see ühendab ühes ühises strateegilises 
raamistikus kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 
lihtsustatud toetusviisid) ning selle 
osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu. 

Selgitus

Teadusuuringud puudutavad lisaks teadlastele, ametivõimudele ja ettevõtetele ka 
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kodanikuühiskonda.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped, kuid need peavad 
olema avatud teistele liikmesriikidele ja 
sisaldama menetlusi, mis hõlbustavad 
uute riikide osalemist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning 
suurendada avalikkuse usaldust teaduse 
vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 
soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 
teadlikku osalust teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud küsimustega 
tegelemises, edendades selleks 
teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning taastada ja 
süvendada avalikkuse usaldust teaduse 
vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 
soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 
aktiivset osalust teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud küsimustega 
tegelemises, edendades selleks teadustöös 
osalemist, teadusharidust, muutes 
teaduslikud teadmised paremini 
kättesaadavaks, töötades välja 
teadusuuringute ja innovatsiooni ning 
nende tulemuste rakendamise 
vastutustundlikud tegevuskavad, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning soodustades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eelkõige
maaelu arengu poliitikaga), mis saavad 
aruka spetsialiseerumise strateegiate 
raames parandada riikide ja piirkondade 
teadusuuringute ja innovatsioonivõimet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega, eelkõige Euroopa 
naabruspoliitika riikidega. Tuleks 
tegeleda rahvusvahelise koostööga teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas, et 
saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid – tugevdada konkurentsivõimet, 
aidata kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele ja toetada liidu 
välispoliitikat –, sealhulgas luues 
koostoimet välisprogrammidega ja aidates 



AD\908035ET.doc 9/26 PE489.455v02-00

ET

saavutamine. liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 
4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli-
ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 
teadusuuringute rahastamises, nõudes uut
tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning 
riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 
Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta 
pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 
lihtsustamise suunas ning märkis, et 
Euroopa teadusuuringute rahastamise 
juhtimine peaks põhinema rohkem 
usaldusel ja olema osalejate suhtes 
riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) 
vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
kirjas, et on vaja põhjalikumat lihtsustamist 
ning riski ja usalduse vaheline tasakaal 
tuleb uuesti jalule seada.

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 
4. veebruaril 2011 vajadust uue 
tõenduspõhise riskijuhtimisstrateegia
järele liidu teadusuuringute rahastamise 
strateegia osana. Samuti nõudis 
ülemkogu uue tasakaalu leidmist usalduse 
ja kontrolli vahel ning riskide võtmise ja 
riskide vältimise vahel. Euroopa Parlament 
nõudis oma 11. novembri 2010. aasta 
resolutsioonis teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamise kohta pragmaatilist nihet 
haldus- ja finantskorra lihtsustamise suunas 
ning märkis, et Euroopa teadusuuringute 
rahastamise juhtimine peaks põhinema 
rohkem usaldusel ja olema teadlaste suhtes 
riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) 
vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
kirjas, et on vaja põhjalikumat menetluste 
lihtsustamist, mis näitaks liidu usaldust 
teadlaste vastu ja innustaks neid võtma 
teaduse ja tehnoloogia kiirendatud 
arenguks vajalikke riske.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 



PE489.455v02-00 10/26 AD\908035ET.doc

ET

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust ja 
selle tulemuste rakendamist ning mis 
soodustab innovatsiooni, teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendamise poliitika 
tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses; (b) juhtpositsioon tööstuses ja 
põllumajanduses;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega, sealhulgas valitsusväliste 
organisatsioonide ja teiste 
kodanikuühiskonna rühmadega, ning 
sellised läbipaistvad interaktiivsed 
protsessid, mis tagavad, et rahastatakse 
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni.

Selgitus

Teadusuuringud puudutavad lisaks teadlastele, ametivõimudele ja ettevõtetele ka 
kodanikuühiskonda.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 14 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

(b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus ja metsandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 
teaduspõhisele innovatsioonile: alates 
õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 
väikesemahulisest uurimisest alt üles 
põhimõttel kuni uute teadlaste ja 
innovaatikakogukondade loomiseni 
kujunemisjärgus pöördelistes 
uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 
teadusuuringute algatamiseni kõrgete 
visionäärlike sihtide saavutamiseks 
koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 
tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 
nad samuti täiendavad üksteist ja on 
koostoimelised. Näiteks võib 
väikesemahulise uurimise käigus avastada 
selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 
väljatöötamiseks, mis võivad viia 
tegevuskavade alusel elluviidavate 
laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 
arvukalt erinevaid teadlasi (sh 
noorteadlased ja teadusuuringumahukad 
VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 
poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 
teadlased), kes on koondunud 
väljakujunevate, küpsevate ja 
mitmekesistuvate teadusuuringute 
tegevuskavade ümber.

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 
teaduspõhisele innovatsioonile: alates 
õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 
väikesemahulisest uurimisest alt üles 
põhimõttel kuni uute teadlaste ja 
innovaatikakogukondade loomiseni 
kujunemisjärgus pöördelistes 
uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 
teadusuuringute algatamiseni kõrgete 
visionäärlike sihtide saavutamiseks 
koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 
tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 
nad samuti täiendavad üksteist ja on 
koostoimelised. Näiteks võib 
väikesemahulise uurimise käigus avastada 
selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 
väljatöötamiseks, mis võivad viia 
tegevuskavade alusel elluviidavate 
laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 
arvukalt erinevaid teadlasi (sh 
noorteadlased, naisteadlased ja 
teadusuuringumahukad VKEd) ja 
sidusrühmi (kodanikuühiskond, 
poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 
teadlased), kes on koondunud 
väljakujunevate, küpsevate ja 
mitmekesistuvate teadusuuringute 
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tegevuskavade ümber.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 
innovatsiooni jaoks olemas suur ja 
mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 
seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 
vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 
kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 
töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 
mida on palju vähem kui Euroopa 
peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 
on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 
Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 
jõuab demograafiliste tegurite tõttu 
ebaproportsionaalselt palju teadlasi 
lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 
majanduse teadusuuringutepõhisuse 
suurenemisest tingitud vajadusega paljude 
uute kvaliteetsete töökohtade järele 
teadusuuringute valdkonnas on see 
tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa
haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 
ees seisvaid probleeme.

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 
innovatsiooni jaoks olemas suur ja 
mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 
seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 
vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 
kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 
töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 
mida on palju vähem kui Euroopa 
peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 
on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 
Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 
jõuab demograafiliste tegurite tõttu 
ebaproportsionaalselt palju teadlasi 
lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 
majanduse teadusuuringutepõhisuse 
suurenemisest tingitud vajadusega paljude 
uute kvaliteetsete töökohtade järele 
teadusuuringute valdkonnas on see 
tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa 
haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 
ees seisvaid probleeme. Arvestades ka, et 
üks raamprogrammi eesmärke on tagada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
tõhus edendamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, on vaja 
ergutada naisi rohkem teadussektoris 
osalema ja oma potentsiaali täiel määral 
rakendama.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 
teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses
jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma.

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma, 
võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet. Lisaks 
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riskihindamisele hinnatakse 
nanotehnoloogia eri rakenduste
sotsiaalset aktsepteeritavust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 
Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 
biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 
juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine.

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 
Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 
biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 
juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine, millega tagatakse ohutu tee 
rakendamiseni.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest, ning 
põllumajanduslikud rakendused, 
sealhulgas põllukultuuride kasvatamine, 
mis on toidutootmise väärtusahela 
lähtepunkt, ning biomajandus tervikuna. 
Mitu keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist 
on biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
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Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Biotehnoloogiapõhised 
tööstusprotsessid

(b) Biotehnoloogiapõhised tooted ja 
protsessid

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et 
luua konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja
-protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 
tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Biotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tooteid ja protsesse
(nt kemikaalid, ehitus, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 
tekstiil, tärklis, põllumajanduslik tootmine 
ja toiduainetööstus), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 
VKEdele

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 
VKEdele kõikides valdkondades, 
sealhulgas põllumajanduses.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde innovatsioonivõime 
suurendamine

(c) VKEde innovatsioonivõime 
suurendamine kõikides valdkondades, 
sealhulgas põllumajanduses.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada.

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada eelkõige uuenduslike VKEde 
kasvu piiravad konkreetsed takistused, sh 
sidususe puudumine tehnoloogiliste 
uuenduste ja liidu õigusaktide vahel, eriti 
põllumajanduse valdkonnas.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 
toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 
haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 
toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 
haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 
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Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, näiteks et on olemas 
seos inimeste ja loomade tervise vahel,
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 
vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest, mis hõlmavad ka 
antibiootikumide kasutamist 
veterinaarmeditsiinis.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule konkurentsivõimelisele
Euroopa biomajandusele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On 
vaja suuri muutusi, et seda liidus 
2030. aastaks 50 % võrra vähendada. 
Lisaks ei takista riigipiirid looma- ja 
taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 
zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 
pärineva patogeeni levimist. Kuigi 
riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 
liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 
ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
(eelkõige vee, maa ning fossiilse süsiniku 
varude) nimel, kliimamuutuse mõjudega 
eeskätt esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toidu ja joogivee varu Euroopa ning kogu 
maailma suurenevale elanikkonnale. 
Hinnangute kohaselt peavad maailma 
toiduvarud suurenema 70 %, et toita 
2050. aastaks 9 miljardi suurust maailma 
elanikkonda. Põllumajandus tekitab 
ligikaudu 10 % liidu kasvuhoonegaasi 
heitest ja samal ajal, kui heitkogused 
Euroopas vähenevad, peamiselt tänu 
uuendustele tootmistõhususe tehnika 
valdkonnas ja kariloomade arvu 
vähendamisele mõnedes piirkondades, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Eurostati andmetel 
visatakse ainuüksi Euroopa Liidus aastas 
ära 89 miljonit tonni toitu ehk 180 kg 
inimese kohta. Seepärast tuleb võtta 
meetmeid, et vähendada toidu 
äraviskamist (2030. aastaks vähemalt 50% 
võrra), vältida toidu raiskamist ja 
taaskasutada toitu, mis vastasel juhul ära 
visataks, lisaks on vaja täiendavaid 
algatusi põllumajanduslike biojäätmete 
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paljusust. tulusaks ärakasutamiseks. Samuti tuleks 
korraldada uuringuid, mille käigus 
sobivat metoodikat kasutades 
toidujäätmeid analüüsida ja 
kvantifitseerida. Lisaks ei takista riigipiirid 
looma- ja taimekahjurite ning haiguste, 
sealhulgas zoonoossete haigusetekitajate ja 
toidust pärineva patogeeni levimist. Kuigi 
riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 
liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 
ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab täiendavat 
sektoritevahelist koostoimet ja
käsitlusviiside paljusust.

Selgitus

Toidu raiskamisel on tõsised keskkonnakaitselised, sotsiaalmajanduslikud, toitumuslikud ja 
eetilised tagajärjed; seda esineb toiduahela igal astmel nii tööstus- kui arenguriikides. 
Seetõttu on ülimalt oluline vähendada raiskamist nii teabekampaaniate abil kui ka uusi 
tehnoloogilisi võimalusi otsides, näiteks pakendamise või toidu säilitamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 
ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 
ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 
võiks paremini ära kasutada.

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks metsast ja põllumajandusest
pärineva biomassi ning põllumajandusest, 
veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 
jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 
kasutada.



PE489.455v02-00 20/26 AD\908035ET.doc

ET
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks ja söödaks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Erilisi jõupingutusi 
tuleks teha selleks, et tagada 
põllumajandustootjate ja nende 
esindusorganisatsioonide osalemine 
teadmiste vahetuses ning teadusuuringute 
prioriteetide määratlemisel. Teadlasi 
tuleks stimuleerida teadmiste vahetuses 
osalema, ka siis kui see puudutab juba 
läbi viidud uuringuid. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
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vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Selgitus

Teadmiste vahetamise meetmeid tuleb spetsiaalselt kohandada põllumajandustootjatele ja 
nende esindusorganisatsioonidele sobivaks, kuna nimetatutel on ettevõtetega võrreldes 
keerulisem sellises tegevuses osaleda. Tuleks kuulata põllumajandustootjate arvamusi 
uurimisprioriteetide kohta. Teadlasi huvitab tavaliselt eelkõige uute teadusuuringute 
korraldamine, mitte niivõrd juba tehtu selgitamine ja arutamine selle rakendamisest huvitatud 
mittespetsialistidega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Säästev põllumajandus ja metsandus (a) Säästev ning konkurentsivõimeline
põllumajandus ja metsandus

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusamad (sealhulgas 
kooskõlas toitainete ja energiatõhususe 
ning vähese CO2-heite eesmärkidega) kui 
ka vastupidavamad, parandades 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
väärtust, ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite ja maal tegutsevate 
uuenduslike VKEde edendamiseks ette 
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nähtud teenuste, ideede ja 
poliitikameetmete väljatöötamisele.
Teadmiste arendamise võime ja 
uuenduste ülevõtmise eesmärk 
põllumajanduses on ümber pöörata 
saagikuse kasvupotentsiaali pidev 
vähenemine Euroopas ning käivitada 
soodne arengusuund liidu 
põllumajandustootmise säästvaks 
tõhustamiseks. Põllumajanduse CO2-
jalajälje vähendamiseks tuleks rõhutada 
lühikeste tarneahelate tähtsust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine, samuti toidu tarbimine
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav 
mitmekesine, tervislik, loomulik,
kvaliteetne ja ohutu toit, teadlikud 
tarbijavalikud ja konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid 
ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 
jäätmeid ja kasvuhoonegaase. Tarbijad 
peavad tegema teadlikke valikuid ja olema 
teadlikud mitte üksnes ohututest 
toiduainetest, vaid ka 
keskkonnakaitselistest, 
sotsiaalmajanduslikest ja toitumuslikest 
tagajärgedest, mida nende valikud ja 
toidu raiskamine põhjustavad. Nende 
uuenduste eesmärk peaks ühtlasi olema 
toidujäätmete vähendamine tootmises, 
turustusahelas ja tarbimisetapis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusamat (sh toitainete, energia, 
süsiniku, vee ja maa kasutuse tõhusus), 
säästvat ja konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust, kasutades 
täielikult ära biojäätmete 
kasupotentsiaali. Oluline on luua linna-
ja maapiirkondade vahel suletud ringkäik.
Tegevuse keskmes on biomajanduse 
edendamine tavapäraste tööstusprotsesside 
ja toodete ümberkujundamise abil 
biopõhisteks ja energiatõhusateks 
ressurssideks, biokütuste integreeritud teise 
ja kolmanda põlvkonna 
rafineerimistehaste arendamine, 
põllumajanduse ja metsanduse
esmatootmisest pärineva biomassi ja 
muude jääkide, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste tootmine 
ja kasutamine ning linnapiirkondade 
biojäätmete tõhus muundamine 
põllumajanduslikuks tooraineks. Sellega 
edendatakse uusi turge ja luuakse 
esmatootjatele potentsiaalseid uusi 
tuluallikaid standardimise, 
sertifitseerimiskavade, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine) Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev innovatsioonipartnerlus.

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine) Uuendustegevuses tuleks 
eelkõige keskenduda veevarude 
põllumajanduslikule kasutamisele, võttes 
arvesse sektori kasvavat veevajadust ning 
tõsiasja, et ränki põuaperioode esineb üha 
sagedamini ja aina suuremates maailma 
piirkondades, sh näiteks Euroopas 
Vahemere piirkonnas. Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev innovatsioonipartnerlus.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- merendusuuringud 
ning biomajandus

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus ja metsandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
ressursside kaitse ning toorainete säästlik 
kasutamine
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