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LÜHISELGITUS

Programmi „Horisont 2020” paketiga luuakse ühtne raamprogramm, mis aitab juhtida ELi 
toetust teadusuuringutele ja innovatsioonile ajavahemikus 2014–2020.

Peamised eesmärgid on aidata rakendada tööhõive ja majanduskasvu strateegiat „Euroopa 
2020”, parandada sidet alusuuringute ja innovatsiooni ning turu vahel, lihtsustada osalemise 
eeskirju ja suurendada VKEde kaasatust.

Arvamuse koostaja arvates valmistab arengukomisjonile kõige suuremat muret III osa, mis 
käsitleb ühiskonnaprobleeme. See osa käsitleb muu hulgas niisuguseid valdkondi nagu 
tervishoid, toiduga kindlustatus, bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused ning ressursi- ja 
energiatõhusus, kusjuures läbivalt on rõhk rahvusvahelise koostöö edendamisel, mis annab 
selget tunnistust kõikide ühiskonnaprobleemide globaalsest iseloomust. Kõigist kolmest 
määratletud osast on just kolmandale osale eraldatud enim eelarvelisi vahendeid.

Komisjoni ettepanekus on palju heakskiitu väärivaid elemente, eriti näiteks keskendumine 
toetusele kogu täistsükli jooksul alates teaduslikest alusuuringutest kuni innovatsiooni ja 
turustamiseni. Ühiskonnaprobleemide rahvusvahelise iseloomu rõhutamine on samuti 
kiiduväärt, kuid seda tuleks tunduvalt rohkem selgitada ja tugevdada.

Arvamuse koostaja on otsustanud keskenduda muudatusettepanekutes järgmisele 
esmatähtsatele eesmärkidele.

 „Horisont 2020” raamprogrammi arenguriikide osalejatele avatuse tagamine nii 
projektides ja tegevuses osalemise kui ka projektide tulemuste juurdepääsetavuse 
mõttes ning käesolevas määruses Euroopa n-ö enesesse kapselduva suhtumise 
vältimine. 

 Tervishoiu, demograafiliste muutuste ja heaolu valdkonna ühiskonnaprobleemidega 
seoses ette nähtud meetmete potentsiaali tugevdamine, et reageerida 
möödapääsmatutele üleilmsetele terviseprobleemidele, tõkestades iseäranis vaesusega 
seotud ja tähelepanuta jäänud nakkushaiguste levikut. Arvamuse koostaja sooviks 
näha, et asjaomase tervishoiueelarve proportsioone korrigeeritaks selliselt, et sellest 
toetatavad meetmed oleksid suunatud esmajoones vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäänud haiguste leviku takistamisele. 

 ELi välis- ja arengupoliitika esmatähtsate eesmärkide ja sellega seotud kohustuste 
arvessevõtmine eeskätt sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, bioloogiline 
mitmekesisus ning ressursi- ja energiatõhusus, tuletades iseäranis meelde 
kosmoseuuringute tähtsust nende probleemidega tegelemisel.

Kõik see tooks ELile ja liidu kolmandatest riikidest partneritele vastastikust kasu ning aitaks 
kinni pidada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttest. Lisaks on teadusalane koostöö 
üks koostöövorme, millest saaksid väga suurt kasu need riigid – iseäranis keskmiste tuludega 
riigid –, mis ei pruugi enam 2014.–2020. aasta perioodi arengukoostöö instrumendi raames 
pakutavast ELi kahepoolsest abist kasu saada. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 nii liidu, 
assotsieerunud riikide kui ka kolmandate 
riikide 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.

Muudatusettepanek2

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 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid tuleks 
programmis „Horisont 2020” edendada
kodanike ja kodanikuühiskonna aktiivset 
osalemist ja teadlikku osalust 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud
protsessis ning soodustada nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes, 
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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.

edendada teadusharidust, tagada eetilise 
seadusandluse austamine ja edendada 
suuremat üleilmset kõrgeimatest 
standarditest kinnipidamist, suurendada 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringute tulemuste, eelkõige 
teaduspublikatsioonide ja teaduslike 
andmete juurdepääsetavust ja 
taaskasutamist, töötada välja 
vastutustundlikud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad ning 
haldusraamistik, mis vastavad kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, tugevdades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” 
teadusuuringute prioriteetide 
kindlaksmääramises.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kogu teadustegevus ja innovatsioon 
põhineb kogu maailma teadlaste, 
teadusasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkusel pääseda vabalt ligi 
teaduslikule teabele ja seda jagada ning 
kasutada, pidades sealjuures kinni 
intellektuaalomandi õigustest. Eriti tähtis 
on see niisuguste arenguriikide osalejate 
jaoks, kus on vaja tõsta kohalikku 
teadusuuringute läbiviimise suutlikkust 
ning kelle koostöö liidu partneritega võib 
kaasa aidata üleilmsete probleemide 
lahendamisele ja liidu teaduse taseme 
tõstmisele. Et suurendada teadmiste 
liikumist ja kasutamist, peaks vaba ja 
avatud juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele, mida hõlmab 
juba ka seitsmes raamprogramm, saama 
üldpõhimõtteks selliste 
teaduspublikatsioonide puhul, mida 
rahastatakse programmi „Horisont 2020” 
avalikest vahenditest. Lisaks peaks 
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programm „Horisont 2020” edendama 
avatud juurdepääsu teaduslikele 
andmetele, mis on koostatud või kogutud 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringute raames, mille eesmärk 
on niisugustele andmetele avatud 
juurdepääsu muutumine üldreegliks 
2020. aastaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168. Helsingi deklaratsiooni 
sarnaste eetikapõhimõtete kohaselt tuleb 
inimest käsitlevate avalikest vahenditest 
rahastatud teadusuuringute käigus 
koostatud või kogutud andmed 
avalikustada, sõltumata sellest, kas 
uuringud tehti Euroopas või mujal 
maailmas.
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Muudatusettepanek 5

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 tervishoiu,
hariduse, kosmose, keskkonna, säästva 
energia, 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. Liidu välistegevuse 
ja arenguprogrammidega vastastiktoime 
loomine aitab tagada ka „Horisont 2020” 
maksimaalse mõju ja seejuures ELi 
toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtte järgimise.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste,
riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 
see võib esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.
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Muudatusettepanek 7

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 saavutamine.

(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. 
„Horisont 2020” peaks aitama liidul täita
säästva arenguga seotud rahvusvahelisi 
kohustusi, iseäranis aastatuhande
arengueesmärke ja sellele järgnevat 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
kohanemise eesmärki.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
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aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele, 
soodustades ühtlasi arengumaadest pärit 
teadlaste osalemist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalikest vahenditest rahastatud, inimest
käsitlevate teadusuuringute, näiteks 
kliiniliste katsete käigus koostatud või 
kogutud andmed avalikustatakse ja 
tehakse kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Kodanikuühiskonna organisatsioonid

1. Erilist tähelepanu pööratakse 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 
organisatsioonide) piisavale osalusele 
programmis „Horisont 2020” ja 
innovatsiooni mõjule neile. 
Kodanikuühiskonna organisatsioonide 
(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 
organisatsioonide) osalemise 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 
on hindamis- ja järelevalvemenetluse üks 
osa.
2. Erilist tähelepanu pööratakse 
algatustele, mille eesmärk on teadlikkuse 
suurendamine kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele (sealhulgas 
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arengukoostööga tegelevatele 
organisatsioonidele) pakutavast 
rahastamisest ja nendele juurdepääsu 
lihtsustamine. Selleks kasutatakse 
programmi „Horisont 2020” ja muid liidu 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.
3. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamise, kavandamise, järelevalve ja 
hindemisega seoses konsulteeritakse 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 
organisatsioonidega).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele 
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad;

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ELi toimimise 
lepingu artikli 187 alusel loodud uutele 
avaliku ja erasektori partnerlustele, 
muudele olemasolevatele uuenduslikele 
teadusuuringute ja 
innovatsioonipartnerustele, näiteks 
tootearenduse valdkonnas, ning muudele 
määruse (EL) nr XX/2012 [uus 
finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 punkti b 
alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele ning 
loomult üleilmsetele 
ühiskonnaprobleemidele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programmi „Horisont 2020” raames 
loodud või rahastatavate avaliku ja 
erasektori partnerluste osalemise ja 
levitamise eeskirjad vastavad täielikult 
määruses (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 
ning määruses (EL) nr XX/XX 
[programmi „Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] sätestatud eeskirjadele 
ja nendes sätestatud eranditele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse nii 
programmi „Horisont 2020” siseselt kui ka 
väliselt, et saavutada eelkõige järgmised 
eesmärgid:

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse ja 
lõimitakse programmi „Horisont 2020”, et 
saavutada eelkõige järgmised eesmärgid:
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades.

(c) Euroopa arengukonsensuses ja 
muutuste kavas sätestatud liidu välis- ja 
arengupoliitika eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamine välis- ja arenguprogramme 
täiendades ning säästva arenguga seotud 
rahvusvaheliste kohustuste täitmise 
edendamine, iseäranis aastatuhande 
eesmärkide ja nendele järgneva 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
kohanemise eesmärgi saavutamine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sihtotstarbelised meetmed, mille 
eesmärk on edendada koostööd 
konkreetsete kolmandate riikide või nende 
rühmadega, viiakse ellu ühishuvist ja 
mõlemapoolsest kasust lähtudes, 
arvestades nende riikide teaduslikku ja 
tehnoloogilist võimekust ja turuvõimalusi 
ning meetmete oodatavat mõju.

2. Sihtotstarbelised meetmed, mille 
eesmärk on edendada koostööd 
konkreetsete kolmandate riikide või nende 
rühmadega, viiakse ellu ühishuvist ja 
mõlemapoolsest kasust lähtudes, 
arvestades nende riikide teaduslikku ja 
tehnoloogilist võimekust ja turuvõimalusi, 
nende arenguvajadusi ning meetmete 
oodatavat mõju. Need meetmed hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud arenguriikide 
teadusuuringute suutlikkuse 
suurendamisele ja koostöömeetmete 
tugevdamisele, keskendudes nende riikide 
konkreetsetele vajadustele sellistes 
valdkondades nagu tervishoid, sh 
tähelepanuta jäetud haigustega ja 
epideemiatega seotud teadusuuringud, 
põllumajandus, kalandus ja keskkond.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika, sealhulgas 
välis- ja arengupoliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlastuspoliitika viiakse vastavusse 
ka rände-, varjupaiga- ja 
arengupoliitikaga, et vältida ajude 
äravoolu arenguriikidest.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võtab programmi
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

Euroopa Komisjon võtab programmi
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Teadmiste liikumise ja 
kasutamise suurendamiseks ning 
teadusuuringute tõhususe 
maksimeerimiseks peaks selliseid 
uuringuid käsitlevate 
teaduspublikatsioonide puhul, mida 
rahastatakse programmi „Horisont 2020” 
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avalikest vahenditest, saama üldnormiks 
seitsmendas raamprogrammis juba 
käsitletud vaba ja avatud internetipõhine 
juurdepääs teaduspublikatsioonidele. 
Edendatakse ja katsetatakse vaba ja 
avatud juurdepääsu teaduslikele 
andmetele, mis on koostatud või kogutud 
programmist „Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringutega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks;

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks, nagu arenguriikide või 
kolmandate riikide teadlased;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
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hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile.
Nende tegevuste rahastamisel pannakse 
suurt rõhku teadusuuringute 
rahastamiseks kasutatavate innovatiivsete 
vahendite rakendamisele, nt 
innovatsiooniauhindade jagamisele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemide üleilmsust ja nende tihedat 
seotust liidu välispoliitika ja 
rahvusvaheliste kohustustega arvestades 
on iga probleemi lahendamise lahutamatu 
osa strateegiline koostöö kolmandate 
riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

(Komisjoni teksti I lisa viimast lõiku (lõik 16) on muudetud ning sellest saab uus lõik 15 a.)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused, 
sealhulgas hariduse juurdepääsetavuse 
ning sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
teostatavuse küsimus, on kõikide nende 
probleemide lahendamise lahutamatu osa.
Lisaks toetatakse nende teadusharude 
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toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 
keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 
liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamise jaoks tugeva 
tõendusmaterjalide pagasi loomisele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1.3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks.
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 
et ERC konkurssidel osalevad parimad 
teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on
otseselt viinud tippkvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 
tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 
rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 
ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 
Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 
jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks.
Eelkõige võtab ERC endale sihiks 
parandada oluliselt liidu publikatsioonide 
osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 
tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 
püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 
Euroopat pärit stipendiaatide arvu, toetades 
arenguriikidest pärit noori teadlasi, ning 
täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 
poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3.3 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 
võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 
jätkata.

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 
teadlasi liikuvuse abil laiendama või 
süvendama oma oskusi, luues neile 
ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 
uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 
teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslikes rühmades, pakkudes 
teadlastele võimalust saada koolitust ja 
omandada uusi teadmisi kolmandate 
riikide kõrgetasemelistes teadusasutustes.
Samuti toetatakse võimalusi teaduskarjääri 
pärast pausi jätkata.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3.3 – alapunkt c – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite lühiajalist vahetamist 
partnerluse raames ülikoolide, 
uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 
teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 
ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 
soodustamist.

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 
novaatorite lühiajalist vahetamist 
partnerluse raames ülikoolide, 
uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 
teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-
majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 
ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 
soodustamist, eelkõige teadusalaste 
partnerlussuhete tugevdamist Euroopa 
Liidu ning keskmise sissetulekuga ja 
arenguriikide vahel.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 
poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd.

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 
poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 
koostööd, otsustamise abivahendite 
väljaselgitamist ja jälgimist ning 
rahvusvahelist koostööd. Euroopa 
teadustaristuid toetatakse nende 
rahvusvaheliste suhete alal ja nendega 
konsulteeritakse Euroopa 
teadusuuringute alase rahvusvahelise 
koostöö vallas.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4.3 – alapunkt c – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse ka teadustaristuga seotud 
partnerlust arenguriikidega, näiteks 
Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatuste
„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” ning liidu kosmosepoliitika 
eesmärke.

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatuste
„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Samuti edendavad 
asjaomased tegevused liidu 
poliitikaeesmärkide ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist kosmose, tervishoiu, 
keskkonna, energeetika ja toiduga 
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kindlustatuse valdkonnas. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 
liidu positsiooni rahvusvahelise 
tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 
põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 
praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas.

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 
teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 
ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 
ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 
üldistele teadusküsimustele ja sellistele 
globaalsetele probleemidele nagu 
kliimamuutus ning kinnitab liidu 
positsiooni rahvusvahelise tipptegijana.
Kogu tegevus kosmoses põhineb 
kosmoseuuringutel, aga need on praegu 
killustunud vaid osa liikmesriikide 
elluviidavate programmide vahel. Selleks 
et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 
kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 
liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 
investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 
ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 
selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 
põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 
teenused tähtis majanduskasvu ja 
töökohtade allikas ning aitavad ühtlasi 
kaasa liidu välistegevusega seotud 
eesmärkide ja rahvusvaheliste kohustuste 
täitmisele näiteks humanitaarkriisidele 
reageerimise ja keskkonnaküsimuste 
vallas.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6.2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
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ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 
Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 
praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija. Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt saadud teave viinud 
viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 
teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 
astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel.

ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Aafrika,
Hiina ja Lõuna-Ameerika). Euroopa 
tööstus on praegu suur esmaklassiliste 
kommerts- ja teadussatelliitide eksportija.
Tihenev üleilmne konkurents hakkab 
Euroopa positsiooni selles valdkonnas 
kõigutama. Seetõttu on Euroopa huvitatud, 
et tema tööstus oleks sellel tiheda 
konkurentsiga turul jätkuvalt edukas. 
Lisaks on Euroopa teadussatelliitidelt 
saadud teave viinud viimastel kümnenditel 
mõne väga tähtsa teadusliku läbimurdeni 
geoteadustes ja astronoomias. Sellise 
ainulaadse võimega on Euroopa 
kosmosesektoril tähtis roll Euroopa 
2020. aasta strateegias esile tõstetud 
probleemide lahendamisel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi ning kelle 
poliitika välisturgude avamise protsessis 
on suunatud ettevõtte sotsiaalsele 
vastutusele, eelkõige nende tegutsemise 
korral arenguriigis. Toetust antakse igat 
liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 
ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 
talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 
ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 
talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu. Innovatiivsed rahastamise ja 
teadustöö tulemuste levitamise mudelid, nt 
innovatsiooniauhindade kaudu, on 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
väga olulised ja võimaldavad teadlastel 
Euroopas ja mujal maailmas sellele 
võimalikult aktiivselt ja tõhusalt kaasa 
aidata.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 
tuberkuloos ja malaaria) on globaalne 
probleem, mis põhjustab kogu maailmas
41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 
eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 
8 %. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 
tuberkuloos, malaaria ja tähelepanuta 
jäetud haigused) põhjustavad kogu 
maailmas 41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 
miljardist eluaastast, kusjuures Euroopa 
osakaal on 8 %. Valmis tuleb olla ka 
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epideemiateks ja suureneva 
ravimiresistentsuse ohuks.

esilekerkivateks ja taaspuhkevateks
epideemiateks ja suureneva 
ravimiresistentsuse ohuks. Tähelepanu 
tuleb pöörata zoonooside erivaldkonnale 
ja muudele toetatavatele 
loomatervishoiule keskenduvatele 
tegevustele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning
tagada kogu maailmas juurdepääs 
tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile, et kindlustada 
võimalikult hea tervis kõigile 
eurooplastele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta.
Asjakohane Euroopa tasandi reageerimine 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 
oluliselt kaasa kõnealuste probleemide 
lahendamisele, tuua kaasa parema tervise 
ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 
Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 
üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 
uuendustegevuse turul.

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta.
Asjakohane Euroopa tasandil ja koostöös 
kolmandate riikidega reageerimine 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 
oluliselt kaasa kõnealuste ülemaailmsete
probleemide lahendamisele ning 
soodustada aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist, tuua kaasa 
parema tervise ja heaolu kõikide inimeste 
jaoks ning anda Euroopale juhtpositsiooni 
kiiresti laieneval üleilmsel tervise ja 
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heaoluga seotud uuendustegevuse turul.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist.

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks, tõhusateks ja 
kättesaadavateks toodeteks, strateegiateks, 
meetmeteks ja teenusteks. Lisaks nõuab 
nende probleemide esinemine kogu 
Euroopas ja paljudel juhtudel kogu 
maailmas reageerimist, mis hõlmab 
kõrgetasemeliste valdkondade- ja 
sektoritevaheliste meeskondade koostöö 
pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist üle 
kogu maailma, kaasa arvatud teadus- ja 
arendustegevuse suutlikkuse toetamist 
endeemilistel aladel.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 
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toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 
pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 
ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 
tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 
arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 
puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 
saab samuti kõige paremini vastata 
integreeritult, kui rääkida näiteks 
stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, haruldaste 
haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 
elamisega seotud lahenduste pakkumisest.

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad
rahvusvahelist koostööd teadustöötajate 
vahel, et omandada vajalik kriitiline mass 
ja erialateadmised, pikaajaliste 
kohortuuringute väljatöötamist ja kliiniliste 
katsete läbiviimist, mitme tehnoloogia 
kliinilist kasutamist ja IKT arendamist ning 
selle rakendamist tervishoiuvaldkonnas, 
eeskätt e-tervise puhul. Konkreetse 
elanikkonna vajadustele saab samuti kõige 
paremini vastata integreeritult, kui rääkida 
näiteks stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, vaesusega seotud, 
tähelepanuta jäetud, haruldaste ja 
mittenakkavate haiguste diagnoosimisest, 
ennetamisest ja ravist ning toetatud või 
iseseisva elamisega seotud lahenduste 
pakkumisest.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haigused on ülemaailmne probleem ning 
lüngad teadusuuringutes tuleb täita 
patsientide vajadustest lähtuva 
innovatsiooni tekitamisega. Selliste 
esilekerkivate ja taaspuhkevate 
epideemiate sagenemine Euroopa 
piirkonnas – sageli kliimamuutuste ja
inimeste ülemaailmse rände tulemusena –
ning üha kasvav ravimiresistentsuse 
probleem rõhutavad veelgi vajadust 
rahvusvaheliselt koordineeritud ühtse 
lähenemisviisi ning avaliku sektori 
vahenditest suurema toetuse eraldamise 
järele igal aastal maailmas miljoneid 
inimesi tapvate haigustega seotud teadus-
ja arendustegevuseks.

Muudatusettepanek 40
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 
mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 
alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 
suurteks katseteks ja 
tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 
erainvesteeringuid, ning avaliku ja 
kommertskasutusele eelneva hankeni uute 
toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 
lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 
koostoimivad ning tuginevad määratletud 
normidele ja/või ühistele suunistele.
Kooskõlastatud Euroopa tasandi 
jõupingutus aitab kaasa Euroopa 
teadusruumi jätkuvale arengule. See
seostub vastavalt ja vajaduse korral ka
tegevusega, mida arendatakse programmis
„Tervis majanduskasvuks” ning
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva innovatsioonipartnerluse raames.

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 
mõjukas oleks ja selle eesmärkidest oleks 
pikaajaline kasu, toetatakse teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 
alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 
suurteks katseteks ja 
tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 
erainvesteeringuid, ning avaliku ja 
kommertskasutusele eelneva hankeni uute 
toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 
lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 
koostoimivad ning tuginevad määratletud 
normidele ja/või ühistele suunistele.
Kooskõlastatud Euroopa tasandi 
jõupingutus aitab kaasa Euroopa 
teadusruumi jätkuvale arengule. See
täiendab ja loob vajaduse korral ka
vastastiktoime nende meetmetega, mida 
arendatakse programmis „Tervis 
majanduskasvuks”, täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamist käsitleva 
innovatsioonipartnerluse raames, 
komisjoni järeldustes ELi rolli kohta 
ülemaailmses tervishoius ning liidu 
välistegevuse programmides ja 
ülemaailmse tervishoiuga seoses võetud 
rahvusvahelistes kohustustes.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist:
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine;
tõhusate uurimisprogrammide 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist:
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast, kliimast ja vaesusest
lähtuvate tegurite) mõistmine, tervishoiu 
edendamise ja haiguste ennetamise 
parandamine; haiguse mõistmise ja 
diagnoosimise parandamine; tõhusate 
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väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine;
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

uurimisprogrammide väljatöötamine ja 
haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; uute ja paremate ennetavate
vaktsiinide, teraapiate ja raviviiside
väljatöötamine; in-silico meditsiini 
kasutamine haiguste kontrolli all hoidmise 
ja prognoosimise parandamiseks;
kohandatud ravimeetodite väljatöötamine 
ja haiguste ravimine; teadmiste, sealhulgas 
psühhosotsiaalsete aspektide,
kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses;
reguleerimismenetluste täiustamine ja 
juurdepääsuga seotud tegevuste 
toetamine; terviseandmete parem
kogumine ja kasutamine;
standardiseeritud 
andmeanalüüsitehnikad; tervislik
aktiivsena vananemine, sõltumatu ja 
toetatud elamine; inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine, teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning tervisealase 
ebavõrdsuse ja erinevuste vähendamine 
tõenditele tugineva otsusetegemise, 
parimate tavade vahetamise, uuendusliku 
tehnoloogia ja uuenduslike meetmete abil, 
eelkõige seoses uuringute rahastamise ja 
nende tulemuste levitamisega, eesmärgiga 
jagada teadmisi, mis lihtsustavad ja 
kiirendavad innovatsiooni nendes 
valdkondades. Kõigi nimetatud tegevuste 
juures võetakse korrakohaselt arvesse 
soolist analüüsi.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et vastata Euroopa tervishoiu 
tulevikuprobleemidele ja tagada 
ülalmainitud eesmärkide saavutamine, 
tuleks kohasel määral liidu rahalisi 
vahendeid eraldada teadus- ja 
innovatsioonitegevusele selles 
valdkonnas. 

Muudatusettepanek 43

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

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 

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 jätkusuutliku ja
piisava tooraine-, energia- ja 
tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
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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 
paljusust.

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 
paljusust.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga,
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strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid.
Teadusuuringute ja innovatsiooni parem 
lõimimine asjaomastesse liidu 
poliitikasuundadesse parandab 
märkimisväärselt nende liidu tasandi 
lisaväärtust, tekitab võimendavat mõju, 
suurendab sotsiaalset tähtsust ja aitab edasi 
arendada jätkusuutlikku maa-, mere- ja 
ookeanihaldust ja biomajanduse turgu.

rahvusvaheliselt kokkulepitud 
kohustustega ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse, bioloogilise mitmekesisuse 
ja säästva arengu vallas, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teaduslikest 
alusuuringutest innovatsioonini ulatuva 
täistsükli parem lõimimine asjaomastesse 
liidu poliitikasuundadesse parandab 
märkimisväärselt nende liidu tasandi 
lisaväärtust, tekitab võimendavat mõju, 
suurendab sotsiaalset tähtsust, tagab 
tervislikud toiduained ja aitab edasi 
arendada jätkusuutlikku maa-, mere- ja 
ookeanihaldust ja biomajanduse turgu.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1

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 tagada piisavad ülemaailmsed 
toidu-, sööda, biomassi- ja muude 
toorainete varud ning kaitsta samal ajal nii 
Euroopa liidus kui ka väljaspool
loodusressursse ning tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada ning võidelda maade 
kokkuostmise vastu arenguriikides.
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele
kogu maailmas, mis on nii ressursitõhusad
(sealhulgas vähese CO2-heitega) kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.
Tähelepanu pööratakse kariloomade 
tervishoiule ja majandamisele, sealhulgas 
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vaktsiinidele, haiguste, sealhulgas 
troopiliste haiguste ravile.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 
tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 
teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 
edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 
mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 
aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 
liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 
kasu ja huvi korral ühiselt.

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 
tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 
teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 
edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 
mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 
aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 
liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 
kasu ja huvi korral ühiselt. Sellega seoses 
tuleb erilist tähelepanu pöörata liidu 
algatustele ja rahvusvahelistele 
kohustustele energiale universaalse 
juurdepääsu tagamise, kliimamuutustega 
kohanemise ning nende leevendamise 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 



AD\911727ET.doc 31/32 PE489.624v02-00

ET

kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 
julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 
seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
sotsiaalset mõõdet.

kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat ja avatumat meetodit 
koostööks kolmandate riikidega ning võtta 
rahvusvahelist koostööd edendavaid ja 
toetavaid sihipäraseid meetmeid. Ja veel –
kuna julgeolekupoliitika peaks olema 
tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
sotsiaalset mõõdet.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse.
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
kodanikud, ettevõtted ja kasutajad 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning
kolmandaid riike kaasavasse
kooskõlastatud teadus- ja 
innovatsioonipoliitikasse. Eeskätt 
toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 
kolmandate riikidega.

(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 
kolmandate riikidega muu hulgas 
teadusuuringute tulemuste ja sellega 
seotud teabe kättesaadavuse alal.



PE489.624v02-00 32/32 AD\911727ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 
kehtestamine aastateks 2014–2020

Viited COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ITRE
13.12.2011

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

DEVE
10.5.2012

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Bill Newton Dunn
27.3.2012

Arutamine parlamendikomisjonis 10.7.2012

Vastuvõtmise kuupäev 3.9.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

23
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Phil Prendergast


