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Muudatusettepanek 35
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
jätkusuutlikumaks, 
konkurentsivõimelisemaks ja 
vastupidavamaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 36
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” tegi 
komisjon ettepaneku kasutada ühist 
strateegilist teadusuuringute ja
innovatsiooni raamistikku, et tegeleda 
valdkondadega, mis kuuluvad aastatel 
2007–2013 teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” tegi 
komisjon ettepaneku rühmitada 
teadusuuringute ja innovatsiooni kolm 
peamist rahastamisallikat (praegune 
seitsmes raamprogramm, praeguse
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) 
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innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 
arendustegevusele tehtavaid kulutusi 
2020. aastaks 3 %ni SKPst. Selles teatises 
lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 
ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustus 
suunama vähemalt 20 % liidu eelarvest 
kliimaga seotud projektidele. 
Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 
vastastikku toetavad eesmärgid 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 
mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 
täiendada muude programmi „Horisont 
2020” eri eesmärkide kaudu. Sellest 
tulenevalt eeldatakse, et vähemalt 60 %
programmi „Horisont 2020” kogueelarvest 
peaks olema seotud jätkusuutliku arenguga. 
Samuti eeldatakse, et kliimaga seotud 
kulutused, sealhulgas vastastikku 
kooskõlas olevad meetmed 
ressursitõhususe suurendamiseks, peaksid 
eelarvet ületama 35 %. Komisjon peaks 
andma teavet kliimamuutustega seoses 
seatud eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse ulatuse ja sellekohaste tulemuste 
kohta. Programmi „Horisont 2020” 
kohaseid kliimakulutusi tuleks jälgida 
kooskõlas kõnealuses teatises esitatud 
metoodikaga.

ühtse ühise strateegilise teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamistiku alla. 
Komisjon üritab seetõttu täita Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärki suurendada 
teadus- ja arendustegevusele tehtavaid 
kulutusi 2020. aastaks 3%ni SKPst. Selles 
teatises lisas komisjon liidu 
rahastamiskavadesse ka kliimamuutuse 
põhiteemad ja kohustus suunama vähemalt 
20% liidu eelarvest kliimaga seotud 
projektidele. Kliimameetmed ja 
ressursitõhusus on vastastikku toetavad 
eesmärgid jätkusuutliku arengu 
saavutamiseks. Nende mõlemaga seotud 
erieesmärke tuleks täiendada muude 
programmi „Horisont 2020” eri eesmärkide 
kaudu. Sellest tulenevalt eeldatakse, et 
vähemalt 60% programmi „Horisont 2020” 
kogueelarvest peaks olema seotud 
jätkusuutliku arenguga. Samuti eeldatakse, 
et kliimaga seotud kulutused, sealhulgas 
vastastikku kooskõlas olevad meetmed 
ressursitõhususe suurendamiseks, peaksid 
eelarvet ületama 35%. Komisjon peaks 
andma teavet kliimamuutustega seoses 
seatud eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse ulatuse ja sellekohaste tulemuste 
kohta. Programmi „Horisont 2020” 
kohaseid kliimakulutusi tuleks jälgida 
kooskõlas kõnealuses teatises esitatud 
metoodikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 37
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
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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.

prioriteedile: teaduse tipptaseme 
suurendamine, et parandada liidu 
teadusvaldkonna positsiooni
maailmatasemel teadusliku baasina, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Julie Girling

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 

(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 
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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.

aktiivset 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.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Elena Oana Antonescu

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 suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, eelkõige 
seoses eelistega tervishoiu ja 
keskkonnahoiu tähenduses, 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.

Or. ro
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Muudatusettepanek 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni ühiskonnaliikmete 
(teadlaste, kodanike ja kodanikuühiskonna, 
poliitikakujundajate ja tööstusharude) 
aktiivse osaluse kaudu teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud protsessis, tagades 
eelkõige soolise mõõtme hõlmamise, 
edendades selleks teadusharidust, tagades 
eetilise seadusandluse austamise ja 
edendades suuremat üleilmset 
kõrgeimatest standarditest kinnipidamist, 
suurendades avalikest vahenditest 
rahastatud teadusuuringute tulemuste, 
eelkõige teaduspublikatsioonide ja 
teaduslike andmete juurdepääsetavust ja 
taaskasutamist, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja haldusraamistiku, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele ning mis soodustab nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Juurdepääs programmi „Horisont 
2020” puudutavatele teavitamis- ja 
avalikustamistegevustele, sh 
teavitustegevustele, mis puudutavad 
toetatud projekte ja tulemusi, nõuab kõigi 
jaoks juurdepääsetavate vormingute 
võimaldamist. Juurdepääsetavad 
vormingud ei ole piiritletud, kuid 
hõlmavad suuremat kirja, rahvusvahelist 
pimedate kirja, kergesti loetavaid tekste, 
heli- ja videosalvestisi ning elektroonilist 
vormingut.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
arengule. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada koostöös kõikide valdkondade 
sidusrühmadega ja need peavad olema 
piisavalt paindlikud, et oleks võimalik 
arvestada muutustega, kuid programm 
„Horisont 2020” peab tunnistama, et on 
vaja juhtimist Euroopa institutsioonide 
poolt, millega tagataks ülemaailme 
konkurentsivõime, eelkõige 
biotehnoloogia valdkonnas. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.



AM\905947ET.doc 9/70 PE492.556v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 43
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika, ühiskonna 
ja keskkonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „Horisont 2020” peaks samuti 
motiveerima Euroopa teadlasi jääma 
Euroopasse, meelitama maailma teadlasi 
Euroopasse ja parandama Euroopa 
atraktiivsust parimate teadlaste hulgas. 
Seetõttu tuleks maksustamist 
koordineerida ja teadlaste jaoks 
atraktiivsust suurendada ühenduse 
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tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 
Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus, eelkõige noorte 
karjäärivõimalusena. Piisavat tähelepanu 
tuleb pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile ning 
teistele asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 
Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus, eelkõige tööstuse ja biomeditsiini 
valdkonnas. Piisavat tähelepanu tuleb 
pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile ning 
teistele asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 
töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 
konkreetselt soolise ebavõrdsuse 
põhjustega, kasutades täielikult ära nii 
nais- kui ka meessoost teadlaste 
potentsiaali ning lõimides soolised 
aspektid projektide sisusse, et parandada 
teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 
innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 
püüelda Euroopa Liidu lepingu 
artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise 
lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja
meeste vahelise võrdsuse põhimõtete 
järgimise poole.

(23) Programmiga „Horisont 2020” 
rahastatavad teadustegevused peaksid 
olema vastavuses ühenduse õigustikuga 
seoses meeste ja naiste võrdsete 
võimalustega. Programm „Horisont 
2020” peaks pöörama tähelepanu 
teaduslikule tipptasemele ning teadus- ja 
innovatsioonitegevustes kaasatud 
mõlemast soost teadustöötajate 
kutsekvalifikatsioonile. Tagamaks ELi
rahastuse tõhusat kasutamist, peaks ELi 
teadusuuringute rahastamise peamiseks 
erisuseks olema teadusprojektide tipptase 
ja teadustöötajate kutsekvalifikatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Frédérique Ries

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. 

(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 põhjendatud ja 
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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.

regulaarselt ajakohastatud arvamusi, 
milles osutatakse kõigepealt läbipaistvale 
valikuviisile, mis põhineb eetika Euroopa 
töörühma liikmete sõltumatusel ja 
teadusaruannetel. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Chris Davies

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, sh uuenduslike ja 
mitteloomsete vahendite ja tehnoloogiate 
strateegilise arendamise, integreerimise ja 
kasutamise kaudu. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

Or. en
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Selgitus

Loomade kasutamise vähendamise ja täieliku asendamise poliitiline eesmärk peaks olema 
seotud praktilise lähenemisega, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks.

Muudatusettepanek 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. Teadustegevuse 
rahastamisel programmist „Horisont 
2020” peaks austama liikmesriikides 
kehtivaid sätteid ja tavasid. Kõik 
toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

(ELi raamprogrammid peavad teadustööle 
rahastamist määrates austama 
liikmesriikide riiklikku põhiseadust. EL ei 
saa rahastada teadustööd, mis ei ole 
liikmesriikides lubatud.)

Or. en

Muudatusettepanek 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tüvirakud on osutunud ravitõhusaks 
teatud valdkondades, eelkõige 
regeneratiivses meditsiinis. Liit peaks 
seega jätkama sellealaste teadusuuringute 
toetamist. Euroopa Komisjon tunnistab 
siiski, et teadusuuringud inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude alal 
tekitavad eetilisi küsimusi, seetõttu ei 
kutsu ta sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Täiskasvanud
inimese tüvirakkude, eriti nabaväädi vere 
ja indutseeritud pluripotentsete 
tüvirakkude kasutamise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid projekte 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. it

Muudatusettepanek 52
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 

(25) Euroopa Komisjon seab eesmärgiks
õigluse inimese, täiskasvanud inimese, 
embrüonaalsete või nabaväädist võetud 
tüvirakkude kasutamisel. Nii inimese 
tüvirakkude kasutamise või kasutamata 
jätmise üle otsustavad teadlased soovitud 
ravialastele eesmärkidele tuginedes ja 
sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
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tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid projekte 
rahastatakse, kui need on heaks kiidetud 
asjaomaste liikmesriikide poolt.

Or. fr

Selgitus

Seotud artikli 16 lõike 4 muudatusettepanekuga, milles käsitletakse inimese tüvirakke.

Muudatusettepanek 53
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Nii täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Peab tarvilikuks luua ja 
pidada avalik-õiguslikke embrüonaalsete 
tüvirakkude panku.

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Peter Liese, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tüvirakuteraapia puhul on mõnel 
juhul avaldunud lisandväärtus, eriti 
regeneratiivses meditsiinis. Eelkõige 
nabaväädist võetud tüvirakud ja
täiskasvanud inimese tüvirakud on juba 
viinud ravimeetodite kehtestamiseni. 
Seetõttu peaks liit jätkama sellise 
teadustöö toetamist. Prioriteetsena peaks 
käsitama inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude, eelkõige nabaväädi 
tüvirakkude, indutseeritud pluripotentsete 
tüvirakkude ja täiskasvanud inimese 
tüvirakkude uurimise olemasolevate või 
tulevaste alternatiivide uurimist.

Or. en

Selgitus

Muudatused on koostatud arvamuse koostaja muudatusettepanekute 1 ja 6 põhjal – kuid tuleb 
arvesse võtta, et arvamust on otsustatud piirata ainult keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni pädevusalale, mis hõlmab keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutust. 
Õiguslikud ja eetilised aspektid kuuluvad õiguskomisjoni pädevusalasse. Seetõttu üritatakse 
muudatusettepanekuga vältida mis tahes eetilist küsimust puudutavat sõnastust.

Muudatusettepanek 55
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 

(25) Tüvirakuteraapia puhul on mõnel 
juhul avaldunud lisandväärtus, eriti 
regeneratiivses meditsiinis. Seetõttu peaks 
liit jätkama selle valdkonna teadustöö 
toetamist. Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Inimese
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
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tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud. Komisjon peaks 
aktiivselt toetama teadusuuringuid, mis 
on suunatud embrüonaalsetele 
tüvirakkudele alternatiivide 
väljatöötamisele.

Or. en

Selgitus

Parandus arvamuse projektis kavandatud muudatusettepanekule. Uus sõnastus ei viita 
ühelegi kindlale alternatiivile, mis annab võimaluse hõlmata teadlaste poolt välja töötatud 
mis tahes olemasolevaid või tulevasi alternatiive.

Muudatusettepanek 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tähelepanu tuleks pöörata olulistele 
erinevustele liikmesriikide seadusandluste 
vahel seoses teadusuuringutega, mis 
kasutavad inimese embrüoid ja inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. ELi 
teadusuuringute poliitika ei tohiks viia 
liikmesriikide seadusandluse 
ühtlustamiseni. Komisjon peaks meelde 
tuletama oma deklaratsiooni, seoses 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammiga, jätkata praegust tava 
ning mitte esitada regulatiivkomiteele 
projektide ettepanekuid, mis hõlmavad 
teadustegevusi, mis hävitavad inimese 
embrüoid, sh tüvirakkude1 hankimiseks. 
See kohustus tuleks õigusliku 
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järjepidevuse tagamiseks lisada 
käesolevasse määrusesse.

__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsus nr 
1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduste teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi, lisas esitatud artiklit 6 
puudutava komisjoni avalduse punkt 12, 
ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on anda ELi komisjoni poolt seoses tüvirakkude 
teadusuuringutega võetud kohustusele seaduse jõud.

Muudatusettepanek 57
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Kohus on teinud otsuse 
kohtuasjas C-34/10, mille kohaselt ELi 
õigus välistab inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude patenteerimise. Kooskõlas 
Euroopa Kohtu otsusega kohtuasjas C-
34/10 peaks välistama ELi rahastamise 
embrüonaalsete tüvirakkude 
teadusuuringutele.
__________________
1 Kohtuasi C-34/10, kohtu (suurkoja) 18. 
oktoobri 2011. aasta otsus, Oliver Brüstle 
vs Greenpeace.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Komisjon peab käesoleva 
raamprogrammi raamistikus paremini 
arvesse võtma teadusuuringuid, milles 
käsitletakse nabaväädiverest eraldatud 
rakke (eristusvõime, levitamise võime, 
autoloogse või allogeense kasutamise 
võime, immunoloogiliselt vahendatud 
reaktsiooni puudumine retsipiendi poolt), 
mida juba kasutatakse edukalt teatud 
haiguste ravimiseks.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse seisukohta, mida raportöör väljendas oma 
muudatusettepanekus 6, milles käsitletakse teadusuuringuid nabaväädiverest eraldatud 
tüvirakkude kohta, mis peab olema tüvirakke käsitlevate teadusuuringute kolmas tee, mida 
edendatakse ühenduse programmis „Horisont 2020”.

Muudatusettepanek 59
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) ELi teadusuuringute poliitika ja 
rahastamine peab tagama, et teadlased, 
kelle teadusuuringuid rahastatakse ELi 
maksumaksjate raha eest, patenteeriksid 
oma leiutisi ELis. Kuna inimese 
embrüonaalsed tüvirakke ei saa 
patenteerida (vrd Euroopa Kohtu 
kohtulahend C-34/10), peaks olema 
välistatud ELi rahastus seda tüüpi 
teadusuuringutele, et tagada 
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maksumaksjate raha vastutustundlik 
kasutamine. Sellest hoolimata võib 
liikmesriik otsustada selliseid 
teadusuuringuid rahastada ainult oma 
riiklikust eelarvest ja vastavalt oma 
riiklikule seadusandlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Indutseeritud pluripotentsete 
tüvirakkude (nn IPS-rakkude) hiljutine 
avastamine on lisanud mitmete aastate 
järel uue teadusuuringute tee 
täiskasvanud inimese ja embrüonaalsete 
tüvirakkude kohta, andes ravi ootavatele 
patsientidele uut lootust. Seetõttu on 
asjakohane, et Euroopa Liit tegutseb 
selles valdkonnas, järgides alljärgnevaid 
soovitusi:
– huvi tekitamine igat tüüpi 
teadusuuringutes osalevates teadlastes;
– tasakaalu otsimine erinevat tüüpi 
tüvirakkusid käsitlevate teadusuuringute 
valdkondades, st et ühtegi valdkonda ei 
eelistata teistele;
– eetiliste probleemide eelnev uurimine, 
mis kaasnevad iga tüvirakkude 
kategooriaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Selleks et suurendada 
raamprogrammi „Horisont 2020” mõju, 
tuleks erilist tähelepanu pöörata mitut 
teadusvaldkonda hõlmavatele, 
teadusvaldkondadevahelistele ja 
teadusvaldkondadeülestele 
lähenemisviisidele kui oluliste teaduslike 
edusammude jaoks vajalikele 
elementidele. Läbimurded teaduses 
toimuvad sageli valdkondade ja teadmiste 
piirialadel või ristumiskohtades. Lisaks 
nõuab Euroopa ees seisvate probleemide 
ja väljakutsete keerukus lahendusi, 
milleni on võimalik jõuda üksnes mitme 
valdkonna ja ühiskonnaliikme koostöö 
abil.

Or. en

Selgitus

Mitut teadusvaldkonda hõlmavad, teadusvaldkondadevahelised ja teadusvaldkondadeülesed 
lähenemisviisid on teaduse ja innovatsiooni edusammude jaoks olulise tähtsusega. Praeguste 
probleemide keerukust ei ole sageli võimalik ületada üksnes ühe teadusvaldkonna raames või 
teadlaste poolt. Järelikult on parimate lahenduste leidmiseks ja väljatöötamiseks 
korrapäraselt vaja valdkondade ja ühiskonnaliikmete vahelisi ühiseid eesmärke või ühiseid 
kognitiivseid struktuure. Seetõttu peaks programm „Horisont 2020” lisaks mitut valdkonda 
hõlmavate ja valdkondadevaheliste lähenemisviiside ettenägemisele neid ka edendama.

Muudatusettepanek 62
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 

(27) VKEd on Euroopas oluline
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomise allikas. Seetõttu vajab 
programm „Horisont 2020” VKEde jõulist 
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kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

osalemist, mida on kirjeldatud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ. See peaks aitama kaasa 
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act” eesmärkide saavutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide ja 
RIO+20 eesmärkide saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Teadusmeeskondade osalust 
erinevates projektides peaks kaaluma 
kvaliteeti tagava ja rahvusvahelist 
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koostööd võimaldava meetmena.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Julie Girling

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 
lähenemise järele, et töötada välja 
riskijuhtimisstrateegia osana liidu 
teadusuuringute rahastamise strateegiast. 
Ülemkogu nõudis sel hetkel 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 teadlaste suhtes 
riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) 
vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
kirjas, et on vaja põhjalikumat lähenemist, 
et teha olulisi edusamme lihtsustatud 
menetluste kasutusele võtmiseks, milles 
väljenduks liidu usaldus teadlaste suhtes 
ja mis julgustaks neid riske võtma, mis on 
vajalikud, et kiirendada arenguid 
teadustegevustes ja tehnoloogias.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 
hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 
konkreetsete tulemuslikkuse näitajate 
väljatöötamist, mis on ajas jälgitavad, nii 
realistlikud kui ka sekkumise loogikat 
kajastavad ning asjaomase eesmärkide ja 
tegevuste hierarhia jaoks sobivad. Tuleb 
luua sobivad programmi „Horisont 2020” 
rakendamise ja järelevalve ning Euroopa 
teadusruumi edenemise, saavutuste ja 
toimimise järelevalve kooskõlastamise 
süsteemid.

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 
hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 
konkreetsete tulemuslikkuse ühiste 
Euroopa näitajate väljatöötamist, mis on 
ajas jälgitavad, nii realistlikud kui ka 
sekkumise loogikat kajastavad ning 
asjaomase eesmärkide ja tegevuste 
hierarhia jaoks sobivad. Tuleb luua sobivad 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ja järelevalve ning Euroopa teadusruumi 
edenemise, saavutuste ja toimimise 
järelevalve kooskõlastamise süsteemid.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „teadusuuringute infrastruktuurid” 
– rajatised, ressursid, organisatsioonilised 
süsteemid ja teenused, mida kasutatakse 
teadusringkondades teadusuuringute ja 
innovatsiooni teostamiseks oma 
tegevusvaldkonnas. Võimaluse korral võib 
neid kasutada väljaspool 
teadusuuringuid, nt hariduses või avalikes 
teenustes. See hõlmab järgmist: suured 
teaduslikud seadmed (või vahendite 
kogud); teadmispõhised ressursid, näiteks 
kogud, arhiivid või teaduslikud andmed; 
e-infrastruktuurid, näiteks andmed, 
andmetöötlus- ja tarkvarasüsteemid, 
kommunikatsioonivõrgustikud ja 
süsteemid avatuse ja digitaalse usalduse 
edendamiseks; mis tahes muud 
ainulaadsed infrastruktuurid, mis on 
vajalikud tipptaseme saavutamiseks 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Selleks et oleks olemas ühtne määratlus, mis osutaks taristu kontseptsioonile, tuleks see 
hõlmata õigusloomega seotud dokumendis, mis sisaldab juba kasutusel olevat kontseptsiooni, 
mis laiendab hoonete ja füüsiliste investeeringutega seotud traditsionaalset tõlgendust.

Muudatusettepanek 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „üleeuroopaline tehnoloogiasiire” –
teaduslike tulemuste ja tehnoloogia siire 
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avaliku ja erasektori asutuste vahel, mis 
paiknevad erinevates ELi liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) „arukas spetsialiseerumine” –
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsioonipoliitika arendamise 
käsitus. Aruka spetsialiseerumise eesmärk 
on edendada avalike investeeringute 
tulemuslikku ja tõhusat kasutamist, 
kasutades ära riikide- ja 
piirkondadevahelist sünergiat ning 
tugevdades nende 
innovatsioonisuutlikkust. Aruka 
spetsialiseerumise strateegia on välja 
töötatud mitmeaastaseks strateegiliseks 
tegevuskavaks, mille eesmärk on 
arendada toimiv riiklik või piirkondlik 
teadus- ja uuendustegevuse süsteem.

Or. en

Selgitus

Arukas spetsialiseerumine on toiming, mis peab olema teostatud piirkondade poolt, et 
tuvastada nende enda suutlikkus ja tulevase piirkondliku strateegilise programmi ülesehitus. 
See on „alt-üles” nõue, mis võimaldab struktuurifondidest programmile „Innovatsioon” ja 
„Horisont 2020” rahastamisvahendeid üle kanda.

Muudatusettepanek 71
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise 
jätkusuutlikkuse, majandusarengu ja 
vastupidavuse, sotsiaalse kaasatuse ja 
tööstusliku konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi, 
tagades parema tervise ja tervishoiu 
näitajad ning tagades Euroopa pikaajalise 
jätkusuutliku majanduskasvu ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, viies teadusuuringute tulemusi 
hariduse kõikidele tasemetele, luues uusi 
töövõimalusi ning tagades Euroopa 
pikaajalise jätkusuutliku majanduskasvu ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Selgitus

Haridus on väga tähtis juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegias. See on oluline vahend 
Euroopa tugevuse tagamiseks. Tuleks hõlmata siire teadustööst haridusprogrammidele.

Muudatusettepanek 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime. 
Üleeuroopaline tehnoloogiasiire peaks 
olema peamine vahend nende eesmärkide 
saavutamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste-, 
jätkusuutlikkuse ja innovatsioonipõhise 
majanduse, leides teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse jaoks piisavat lisaraha. 
Nii toetab see Euroopa 2020. aasta 
strateegia ja liidu teiste poliitikate 
elluviimist ning Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist. Asjaomased 
tulemuslikkuse näitajad on esitatud I lisa 
sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist, ning 
vahendeid, millega luuakse ühendus 
teadusuuringute ja innovatsiooni ning 
struktuurifondide vahel, tuleks rakendada 
programmide „Teadmiste piirkond” ja 
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„Arukas spetsialiseerumine” kaudu –
mõlema vahendid peaksid paiknema 
Euroopa teadusruumis selleks, et luua 
objektiivsed näitajad tipptasemele 
jõudmise astmete kohta.

Or. en

Selgitus

„Teadmiste piirkond" ja „Arukas spetsialiseerumine” võivad olla tähtsad vahendid 
koosmõjude loomiseks struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020” vahel.

Muudatusettepanek 77
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev määrusega ei rahastata 
komisjoni halduskulusid antud 
programmi täideviimiseks ega suurte 
Euroopa infrastruktuuri projektide, nagu 
Galileo, GMES või ITER, ülesehitamist 
või käitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jill Evans, Yves Cochet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesoleva määrusega ei rahastata 
geneetiliselt muundatud organismide 
arendamist tahtlikuks keskkonda viimise, 
toiduks ja söödaks kasutamise eesmärgil 
ning sellega seonduvat teadustegevust ja 
infrastruktuuri.



AM\905947ET.doc 31/70 PE492.556v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teadmised, teadus ja tehnoloogia. 
Bioteadused, tervishoid, maapind, 
keskkond, loodusvarad ja toidujulgeolek;

Or. en

Selgitus

Erinevus tehnoloogiate, inseneriteaduste ning inim- ja sotsiaalvajadusi puudutavate 
teadusuuringute vahel.

Muudatusettepanek 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) Sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadused. Demograafilised 
väljakutsed, haridus, territoriaalsed 
probleemid, haldus, kultuur, digitaalne 
infosisu, humanitaarteadused, 
kultuuripärand ja immateriaalsete 
teadmiste valdkonnad.

Or. en

Selgitus

Immateriaalsete teadmiste valdkondade tähtsus, kuna on vajalik kohaneda ülemaailmsete 
väljakutsetega.
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Muudatusettepanek 81
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 
millest kuni 86198 miljonit eurot 
eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 
tegevuste jaoks.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 
millest kuni 86698 miljonit eurot 
eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 
tegevuste jaoks.

Or. it

(Vt muudatusettepanek II lisa kohta)

Muudatusettepanek 82
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 
millest kuni 86198 miljonit eurot
eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 
tegevuste jaoks.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on XXX miljonit eurot, 
millest kuni 98,2% eraldatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu XIX jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 23818 miljonit 
eurot;

Or. it

(Vt muudatusettepanek II lisa kohta)

Muudatusettepanek 84
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27 818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 29,3%;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20 280
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 25 280
miljonit eurot;

Or. it

(Vt muudatusettepanek II lisa kohta)

Muudatusettepanek 86
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20 280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses ja teeninduses: 
25 280 miljonit eurot;

Or. en

Selgitus

Tähtis on arvesse võtta, et mõnes liikmesriigis, mis on arenenud postindustriaalse ühiskonna 
suunas, millel on dünaamilised teenuste ja kõrgtehnoloogia sektorid, on 
postindustrialiseerimine juba reaalsus. Teisalt peab Euroopa, mis on mitmest oma peamisest 
konkurendist maha jäämas, rohkem investeerima põhitööstussektoritesse, nt konkurentsivõime 
keskmesse, mistõttu on mõistlik kehtestada tasakaalustatum eelarve, mis on jaotatud kolmest 
prioriteedist kahe vahel: juhtpositsioon tööstuses ja ühiskonnaprobleemid.

Muudatusettepanek 87
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20 280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 25,2%;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35 888 miljonit 
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 34 388 miljonit 
eurot.

Or. it

(Vt muudatusettepanek II lisa kohta)
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Muudatusettepanek 89
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35 888 miljonit 
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 30 888 miljonit 
eurot.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 6 lõike 2 esimese lõigu punkti b muudatusettepanekuga, et võimaldada eelarve 
tasakaalustatumat jaotamist. Oluline on ELi tasemel arendada tugevat tööstuslikku ja 
postindustriaalset poliitikat, kui me soovime suurte ühiskonnaprobleemidega hakkama saada, 
mida Euroopa ühiskonnad peavad hetkel ja tulevate aastakümnete jooksul ületama (heade ja 
inimväärsete töökohtade loomine ning Euroopa kodanike elukvaliteedi parandamine).

Muudatusettepanek 90
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35 888 miljonit
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 40,4%.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
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Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,1% 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on ette 
nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, mis 
on ette nähtud lõike 2 punktis b sätestatud 
prioriteedile „Juhtpositsioon tööstuses” 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning summast, mis on ette nähtud 
lõike 2 punktis c sätestatud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”.

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 2 524
miljonit eurot, nagu on sätestatud II lisas. 
Esimene eraldis suuruses 1042 miljonit 
eurot on ette nähtud Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII 
jaotise alla kuuluvate tegevuste jaoks. 
Teine eraldis suuruses kuni 1482 miljonit 
eurot vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt 
läbi. Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, mis 
on ette nähtud lõike 2 punktis b sätestatud 
prioriteedile „Juhtpositsioon tööstuses” 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning summast, mis on ette nähtud 
lõike 2 punktis c sätestatud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”.

Or. it

(Vt muudatusettepanek II lisa kohta)

Muudatusettepanek 93
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, 
mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 
sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 
tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 
ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 
prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”.

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3% 
kogueelarvest, nagu on sätestatud II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune rahaline toetus kahes 
mitmeaastases eraldises hõlmab järgmist:

välja jäetud

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis-
ja innovaatikakogukondade käimasolevad 
projektid ja algkapital kolme uue teadmis-
ja innovaatikakogukonna teise vooru 
algatuste käivitamiseks;
(b) teise eraldisega teadmis- ja 
innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital 
kolme uue teadmis- ja 
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innovaatikakogukonna kolmanda vooru 
algatuste käivitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine eraldis tehakse pärast artikli 26 
lõikes 1 sätestatud läbivaatamist, võttes 
arvesse eelkõige:

välja jäetud

(a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 
ajastust;
(b) olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kavandatud 
finantsvajadusi vastavalt nende 
konkreetsele arengule;
(c) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade panust 
programmi „Horisont 2020” eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
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„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 
10 % ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 5% ulatuses igale prioriteedile tehtud 
algsest kogueraldisest ning kuni 5%
ulatuses igale erieesmärgile tehtud algsest 
soovituslikust jaotusest. See ei puuduta 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tihedad majanduslikud ja geograafilised 
sidemed liiduga;

iii) tihedad poliitilised, majanduslikud ja 
geograafilised sidemed liiduga;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) demokraatlikest põhimõtetest 
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juhinduv õiguskord ja tõhus avalik 
haldus;

Or. it

Muudatusettepanek 99
Oreste Rossi

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; tööstussektori 
esindajad (eriti energiamahukatest 
tööstusharudest); tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 100
Petru Constantin Luhan

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 

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

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega, aktiivsed konsulteerimised 
puuetega inimeste organisatsioonidega
ning sellised läbipaistvad interaktiivsed 
protsessid, mis tagavad, et rahastatakse 
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Selleks et esitada teadusuuringute tulemusi, mis on kasulikud ja tähenduslikud ühiskonna 
jaoks, on tähtis, et puuetega inimesed ja neid esindavad organisatsioonid oleksid täielikult 
kaasatud programmi „Horisont 2020” otsustamisprotsessi. See on tähtis, kui me soovime 
tagada, et Euroopa teadusuuringud annaksid tulemusi, mis oleksid vastavuses ühiskonna ja 
kodanike, eelkõige puuetega inimeste vajadustega. Hetkel ei mainita puuetega inimeste ja 
neid esindavate organisatsioonide kaasamist programmi „Horisont 2020” teadustöös ning 
ettepanekut peaks parandama vastavalt muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 101
Karin Kadenbach

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 (nt 
patsiendiorganisatsioonidega 
tervishoiualaseid teadusuuringuid 
puudutavates valdkondades) ning sellised 
läbipaistvad interaktiivsed protsessid, mis 
tagavad, et rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Corinne Lepage

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, mittetulunduslikud 
kodanikuühiskonna platvormid,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Rolandas Paksas

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 

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, aktiivsed konsulteerimised 
puuetega inimeste organisatsioonidega
ning sellised läbipaistvad interaktiivsed 
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teadusuuringuid ja innovatsiooni. protsessid, mis tagavad, et rahastatakse 
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seitsmenda raamprogrammi teaduse 
ja ühiskonna teema kohaselt algatatud töö 
jätkamiseks peaks programm „Horisont 
2020” tagama kodanikuühiskonna 
organisatsioonide osaluse nii 
teadusuuringute prioriteetide 
määratlemisel ja kindlate 
tööprogrammide kavandamisel kui ka 
vajadusel teadusuuringute tegevustes 
kindlate projektikonkursside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon kehtestab platvormid 
kodanikuühiskonna esindajate ja 
teadlaste vahelise dialoogi jaoks, et tagada 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 
kehtestatud teadusuuringute tulemuste ja 
prioriteetide ühiskondlik asjakohasus.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

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, süsteemsele 
lähenemisele ruumiplaneerimise, 
linnapiirkondade ja territoriaalsetele 
probleemidele, Euroopa teadusruumi 
loomisele ja toimimisele, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Selgitus

Programmist puudub täielikult territooriumi ruumiplaneerimise mõõde (maakasutus, 
piirkonnad ja linnad). See on ühiskonnaprobleemide põhiline ja keskne element ning seda 
tuleb kõikidesse tegevustesse integreerida.

Muudatusettepanek 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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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 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

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, 
teadusuuringute arendamisele Euroopa 
õigussüsteemide osana, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetilisele 
vastutustundlikkusele (k.a meeste ja naiste 
võrdsetele võimalustele 
teadusuuringutes), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele mõlema soo 
jaoks ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Corinne Lepage

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 

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 
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humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

humanitaarteadustele, kliimamuutustele, 
tervetele meredele ja ookeanidele ning 
jätkusuutlikule arengule, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Corinne Lepage

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 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

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 
aspektid), teadusuuringute kaasavamale 
haldamisele, osalusuuringutele,
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ei vii läbi mitte ainult 
majanduslikku, vaid ka sotsiaalset, eetilist 
ja jätkusuutlikkuse hindamist ning 
kindlate teadusuuringute programmide 
hindamist osana programmi „Horisont 
2020” tavapärasest jälgimisest ja 
hindamisest, et tagada lõikuvate 
probleemide nõuetekohane 
arvessevõtmine programmi „Horisont 
2020” kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte
ning teadusuuringute tulemuste siire 
toimub kõikidel haridus- ja 
koolitusastmetel.

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa soovib omada konkurentsivõimelisi koolitus- ja hariduspakkujaid, peame 
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teadusuuringute tulemused programmidele üle kandma.

Muudatusettepanek 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon
Tagamaks ühtlustatud ja tõhus 
teadusuuringute ja ühiskonna vaheline 
suhe, peab programm „Horisont 2020” 
aktiivselt edendama vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni. See 
tähendab haldusraamistiku edendamist, 
mis soodustab ühiskonnaliikmete vahelist 
koostööd kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessi jooksul, et seda, sh 
tulemusi ja mõjusid, paremini ühiskonna 
ootuste, vajaduste ja väärtustega 
ühtlustada. Käesolev haldusraamistik 
hõlmab eelkõige:
(a) avalikkuse tõhusa kaasamise tagamist, 
et parandada teadusuuringuid ja 
innovatsiooni, sh osalusuuringuid, mille 
puhul ühiskonnaliikmed esitavad ühiselt 
teadmisi selleks, et vastata ühiskondlikele 
vajadustele;
(b) artiklis 15 osutatud soolise mõõtme 
kaasamist;
(c) võrgus tasuta juurdepääsu ja 
teadusliku teabe taaskasutamise 
võimaldamist, nagu osutatud artiklis 15b;
(d) tulevaste teadlaste ja muude 
ühiskonnaliikmete harimise kaudu 
vajalike teadmiste ja vahendite andmist 
selleks, et nad saaksid teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessis täielikult osaleda 
ja selle eest vastutada;
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(e) artikli 16 lõikes 1 osutatud eetiliste 
põhimõtetega vastavuse tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdsed võimalused 
teadusuuringutes

Or. en

Muudatusettepanek 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

Programm „Horisont 2020” peab austama 
teadlaste teaduslikku tipptaset ja 
kutsekvalifikatsiooni teadus- ja 
innovatsioonitegevuses meeste ja naiste 
võrdseid võimalusi edendades.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” astub 
asjakohaseid samme, et ennetada mis 
tahes diskrimineerimist soo, rassi või 
etnilise päritolu, usu või uskumuse, 
puuete või vanuse alusel teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, sh meetmetega, 
millega eemaldatakse takistused puuetega 
inimeste juurdepääsule.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Teadlaste võrdõiguslikkus

Programm „Horisont 2020” aitab muuta 
teadlaseametit atraktiivsemaks kogu 
Euroopas. Selle tulemusena rakendatakse 
seda viisil, mis edendab ühtse turu loomist 
teadlastele, eelkõige võimaldades 
asjakohastel mehhanismidel vähendada 
teadlaste tasustamise erinevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
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teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni, selle lisaprotokolle
ning ÜRO konventsiooni puuetega 
inimeste õiguste kohta.

Or. en

Selgitus

23. detsembril 2010. aastal sõlmis EL ÜRO-ga konventsiooni puuetega inimeste õiguste 
kohta, mis jõustus 22. jaanuaril 2011. aastal. See on esimene ELi poolt sõlmitud inimõigusi 
puudutav leping ning kogu ELi poliitika ja kõik õigusaktid peaksid olema selle rahvusvahelise 
konventsiooniga kooskõlas.

Muudatusettepanek 118
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada, sh uuenduslike ja 
mitteloomsete vahendite ja tehnoloogiate 
strateegilise arendamise, integreerimise ja 
kasutamise kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni, selle lisaprotokolle
ning ÜRO konventsiooni puuetega 
inimeste õiguste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud soo, rassi või etnilise 
päritolu, usu või uskumuse, puuete või 
vanuse alusel ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

(a) inimeste ja loomade kloonimisele 
suunatud teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

Or. it

Muudatusettepanek 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine, teraapia- või 
teadustegevused;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) inimese genotüübi muutmisele 
suunatud teadusuuringud, mis võivad 
sellised muutused päritavaks muuta;

(b) inimese ja loomade genotüübi 
muutmisele suunatud teadusuuringud, mis 
võivad sellised muutused päritavaks 
muuta;

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, millega kaasneb 
inimese embrüote hävitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, mis on 
klassifitseeritud selgroogsetele loomadele 
tõsiseid kannatusi põhjustavatena;

Or. en

Selgitus

EL ei peaks rahastama teadusuuringuid, mis põhjustavad tõsiseid kannatusi selgroogsetele 
loomadele.

Muudatusettepanek 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis kasutavad 
inimese embrüonaalseid tüvirakke;
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Or. en

Muudatusettepanek 127
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) mis hõlmavad loodusest püütud ja 
F1 ahvilisi.

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada teadusuuringuid, mis hõlmavad loodusest püütud ja F1 ahvilisi.

Muudatusettepanek 128
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) teadusuuringuid imetajate või 
lindudega, mis hõlmavad järeltulijate 
tahtlikku eraldamist;

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada teadusuuringuid imetajate või lindudega, mis hõlmavad järeltulijate 
tahtlikku eraldamist;

Muudatusettepanek 129
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Tüvirakkude teadusuuringud on 
paljulubav meetod paljude 
neurodegeneratiivsete ja krooniliste 
haiguste leevendamisel või ravimisel.
Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Teadustegevuse 
prioriteedid ja rahastamine määratakse 
kindlaks vastavalt omandatud teaduslike 
teadmiste tõenditele.

Or. pt

Selgitus

Teadustegevuse prioriteedid ja selle rahastamine peab edasi arenema vastavalt omandatud 
teaduslikele teadmistele, mitte olema algusest peale ja konkreetse ajakavaga pikaajaliselt 
kindlaks määratud.
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Muudatusettepanek 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude 
alaseid teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

4. Toetatakse teadustegevust, mille 
eesmärk on arendada ja parandada 
teraapiaid, mis põhinevad täiskasvanud 
inimeste tüvirakkudel. Täiskasvanud 
inimese tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid võib rahastada olenevalt 
teadustöö sisust või asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust. Eelkõige
toetatakse nabaväädiverest saadavate 
tüvirakkude ja indutseeritud 
pluripotentsete tüvirakkude alast 
teadustööd. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. it

Muudatusettepanek 132
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese, 
nabaväädist võetud kui ka embrüonaalsete 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Embrüonaalsete tüvirakkudega seotud 
teadusuuringuid võib läbi viia ainult 
liigsetel embrüotel, mis on saadud 
kunstliku viljastamise teel ning mis ei ole 
seotud lapsesaamise sooviga.
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
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rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud. Kuid igat tüüpi tüvirakkudega 
seotud meditsiinilisi teadusuuringuid 
rahastab liikmesriik, kus need on lubatud.

Or. fr

Selgitus

Liigsete embrüote tundlikus küsimuses on oluline objektiivne ja tolerantne lähenemisviis: 
teatavates riikides on täielikult keelatud kõik embrüonaalsete ja platsenta tüvirakkudega 
seotud teadusuuringud, osad riigid on paindlikumad ja lubavad liigsete embrüote kasutamist, 
ning teatavates riikides on lubatud tüvirakkudega seotud teadusuuringute jaoks kasutada all 
14 päeva vanuseid embrüosid.

Muudatusettepanek 133
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude 
alaseid teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

4. Toetatakse tüvirakkude alastel 
teadusuuringutel põhinevate teraapiate 
väljaarendamisele ja parandamisele 
suunatud uurimistegevusi. Toetatakse 
eelkõige nabaväädist võetud tüvirakkude, 
indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude 
ja täiskasvanud inimese tüvirakkude 
teadusuuringuid võimaliku tulevase 
alternatiivina embrüonaalsetele 
tüvirakkudele.

Or. en

Selgitus

Muudatused on koostatud arvamuse koostaja muudatusettepanekute 1 ja 6 põhjal – kuid tuleb 
arvesse võtta, et arvamust on otsustatud piirata ainult keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni pädevusalale, mis hõlmab keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutust. 
Õiguslikud ja eetilised aspektid kuuluvad õiguskomisjoni pädevusalasse. Seetõttu üritatakse 
muudatusettepanekuga vältida mis tahes eetilist küsimust puudutavat sõnastust.
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Muudatusettepanek 134
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Toetatakse tüvirakkude alastel 
teadusuuringutel põhinevate teraapiate 
väljaarendamisele ja parandamisele 
suunatud uurimistegevusi. Teadustöö 
sisust ja asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikust olenevalt võib rahastada 
inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
alaseid teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud tüüpi 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Carl Schlyter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teadusuuringud loomsete katsete 
kohta, mis langevad direktiivi 2010/63/EL 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade kaitse kohta rakendusalasse, 
peavad olema allutatud rangele ja 
läbipaistvale eetilisele ja teaduslikule 
tulemuste läbivaatamise protsessile, sh 
väidete täielikule põhjendamisele, mis on 
seotud loomsete mudelite asjakohasusega 
inimolukorra suhtes.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivile 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta 
on vajalik projekte põhjalikult hinnata, võttes arvesse ka loomade kasutamise eetilisi 
kaalutlusi. EL peaks rahastama ainult neid loomkatsete teadusuuringuid, mis on allutatud 
rangele ja läbipaistvale eetilisele ja teaduslikule tulemuste läbivaatamise protsessile.

Muudatusettepanek 137
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde ning ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi (COSME).

Or. en

Selgitus

Täienduseks arvamuse projekti muudatusettepanekule 9.
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Muudatusettepanek 138
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Strateegiline kooskõlastamine

Komisjon tagab programmi „Horisont 
2020” kohaste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste strateegilise 
kooskõlastatuse, luues vajadusel 
piirkondlikke juhtorganeid, mis 
koosnevad juhtivatest teadlastest, kes 
annavad nõu prioriteetide määramisel.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada strateegiline kooskõlastatus eelkõige valdkondades nagu tervishoid, kus 
innovatsioonitsüklid on väga pikad, praeguse programmi kestusest isegi pikemad. Komisjon 
saab teha juhtivate teadlastega koostööd programmi „Horisont 2020” kohaste täiendavate 
rahastamisprioriteetide määramisel.

Muudatusettepanek 139
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 30%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. it
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Selgitus

On strateegiliselt tähtis soodustada VKEde osalemist raamprogrammis palju suuremal 
määral kui komisjoni ettepanekus ette nähtud.

Muudatusettepanek 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus, 
mis on eelkõige üleeuroopalise 
iseloomuga;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) mõju võimalik ulatus 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 
jätkusuutlikkusele või tööstusalasele 
konkurentsivõimele;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teadlaste, patsientide ja 
sidusrühmade ühingute võrgustike 
loomise ja tugevdamise toetamine, mis 
aitab nende, asjaomaste sektorite, 
institutsioonide ja kodanikuühiskonna 
vahelisi suhteid ja arutelu parandada.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Avaliku ja erasektori partnerlust 
rahastatakse avatud ja 
konkurentsivõimeliste konkursside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise kavandamise algatustele.

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
piirkondade vahelistele ühise kavandamise 
algatustele, eelistatavalt piirkondade 
puhul, mis kuuluvad samasse 
euroregiooni või samasse määruse (EÜ) 
nr 1082/2006 alusel asutatud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitusse.

Or. it
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Muudatusettepanek 145
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Need meetmed hõlmavad muu 
hulgas meetmeid, mis on suunatud 
arenguriikide teadusuuringute 
suutlikkuse suurendamisele ja 
koostöömeetmete tugevdamisele, 
keskendudes nende riikide konkreetsetele 
vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, sh tähelepanuta jäetud 
haigustega seotud teadusuuringud, 
põllumajandus, kalandus ja keskkond, 
ning mida rakendatakse nende 
suutlikkusele kohandatud rahalistes 
tingimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi.
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süsteemides.

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – kolmas lõik – 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, sh puuetega teadlaste ja 
osalejate jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – kolmas lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lihtsustamaks juurdepääsu teabele ja 
töötamaks välja vahendit, mis rahuldaks 
teadusringkondade kogu teabevajadust, 
ning võttes arvesse vajadust läbipaistvuse 
järele, tuleks ühenduse teadus- ja 
arendustegevuse teabeteenistus 
(CORDIS) digitaalse instrumendina 
selgemal ja paindlikumal viisil läbi 
vaadata ja reformida. Uus ühenduse 
teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus 
peaks valmima enne juunit 2013.

Or. en
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Selgitus

Hetkel on CORDIS üks kõige keerulisemaid programme, millele on lahendust vaja. Kui me 
soovime ühiskonna, teadlaste ja ettevõtete jaoks teabele juurdepääsu hõlpsamaks muuta, 
peame antud programmi läbi vaatama ning laiendama teavet ning hõlbustama juurdepääsu 
kõikidele ettepanekutele ja toetustele.

Muudatusettepanek 149
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – kolmas lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) algatused, mis soodustavad arutelu 
avalikkusega teaduse, tehnika ja 
innovatsiooniga seotud teemadel ning 
sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 
meetodite ja tehnoloogia kasutamist.

(e) algatused, mis soodustavad
akadeemiliste ringkondade kaasamise 
kaudu arutelu avalikkusega teaduse, 
tehnika ja innovatsiooniga seotud teemadel 
ning sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 
meetodite ja tehnoloogia kasutamist, 
eelkõige selleks, et aidata suurendada 
avalikkuse teadlikkust teadus- ja 
innovatsioonitegevuste eelistest 
ühiskonnaprobleemide lahendamisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 150
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet, kasutades selleks 
asjaomaste väliste sidusrühmade, nt 
patsientide organisatsioonide sisendteavet. 
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sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

See hõlmab ka teavet valdkonnaüleste 
teemade kohta nagu jätkusuutlikkus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
mereuuringud, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
ja näitajaid valdkonnaüleste teemade 
kohta nagu vastutustundlikud teadus- ja 
innovatsioonitegevused, sealhulgas
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
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sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
hindamise. Rahalise toetuse teine eraldis 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile vastavalt artikli 6 
lõikele 3 tehakse pärast kõnealust 
hindamist. Läbivaatamise käigus 
hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
edusamme järgneva alusel:

välja jäetud

i) artikli 6 lõikes 3 sätestatud rahalise 
toetuse esimesest eraldisest kasutatud 
summa, tehes vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade esimese vooru 
algatusteks kasutatud toetussumma ja 
teise vooru algkapitali vahel, ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi suutlikkus 
tõmmata ligi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja 
erasektori rahalisi vahendeid, nagu on 
sätestatud määruses XX/2012 
[läbivaadatud EIT määrus];
ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 
ajastus ning olemasolevad programmi 
kohased finantsvajadused vastavalt nende 
konkreetsele arengule; ning
iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
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ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas”.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde 
ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste
edendamise jaoks. Lisaks vaadeldakse 
hindamisel meetmete panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide seisukohalt ning eelnenud 
meetmete pikaajalise mõju seisukohalt.

Or. en
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