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Muudatusettepanek 53
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Raamprogrammis Horisont 2020 
esitatakse nimetatud raamprogrammi 
üldeesmärk, prioriteedid ning 
erieesmärkide ja konkreetse tegevuse 
põhisuunad, eriprogrammis tuleks 
määratleda aga iga konkreetse osa 
erieesmärgid ja meetmete põhisuunad. 
Nimetatud eriprogrammi suhtes 
kohaldatakse täielikult raamprogrammis 
Horisont 2020 sätestatud rakendussätteid, 
muu hulgas eetiliste põhimõtetega 
seonduvaid sätteid.

(3) Raamprogrammis Horisont 2020 
esitatakse nimetatud raamprogrammi 
üldeesmärk, prioriteedid ning 
erieesmärkide ja konkreetse tegevuse 
põhisuunad, eriprogrammis tuleks 
määratleda aga iga konkreetse osa 
erieesmärgid ja meetmete põhisuunad. 
Nimetatud eriprogrammi suhtes 
kohaldatakse täielikult raamprogrammis 
Horisont 2020 sätestatud rakendussätteid, 
muu hulgas eetiliste põhimõtetega 
seonduvaid sätteid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 puudutava teabe ja 
teavitamismeetmete kättesaadavus, 
sealhulgas teavitamine, mis puudutab 
toetatavaid projekte ja tulemusi, nõuab 
juurdepääsetavate formaatide pakkumist. 
Juurdepääsetavate formaatide hulka 
kuuluvad muu hulgas suur kiri, pimedate 
kiri, kergesti loetav tekst, audio-, video- ja 
elektrooniline formaat.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
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teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad. 
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.

teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad. 
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama kõrgekvaliteedilisse teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad. 
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses (iseäranis 
keskkonnasõbralikus) on vaja viivitamata 
ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad. 
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades 
(iseäranis keskkonnasõbralikes).

Or. lt
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Muudatusettepanek 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. 
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning 
uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki.

(11) III osa „Ühiskonnaprobleemid” peaks 
peamistele ühiskonnaprobleemidele 
reageerides suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni tõhusust, toetades 
tipptasemel teadustegevust ja 
innovatsiooni. Selline tegevus tuleks ellu 
viia probleemipõhise lähenemisviisiga, 
milles ühendatakse eri valdkondade, 
tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid 
ning teadmised. Selliste probleemide 
käsitlemisel on olulised teadusuuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. 
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni rõhuasetusega 
innovatsioonitegevusel, nagu katsetamine, 
tutvustamine ja proovisüsteemid ning 
riigihangete, ettevalmistavate uuringute ja 
standardite kehtestamise toetamine ning
uuenduslike toodete turuleviimine. Selle 
tegevusega tuleks otse toetada konkreetse 
valdkonna poliitilist pädevust liidu 
tasandil. Kõigi probleemidega tegelemine 
peaks aitama saavutada säästva arengu 
üldeesmärki ning kujundama 
uuendusmeelset ja turvalist ühiskonda.

Or. lt

Muudatusettepanek 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eriprogramm peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust ja teisi liidu 

(15) Eriprogramm peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust ja teisi liidu 
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meetmeid, mis on vajalikud Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamiseks, eriti 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, põllumajandus ja maaelu 
areng, haridus ja kutseharidus, tööstus, 
rahvatervis, tarbijakaitse, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika, energia, transport, 
keskkond, kliimameetmed, julgeolek, 
merendus ja kalandus, arengukoostöö ning 
laienemis- ja naabruspoliitika võetavate 
meetmetega.

meetmeid, mis on vajalikud Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamiseks, eriti 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, põllumajandus ja maaelu 
areng, haridus ja kutseharidus, tööstus, 
rahvatervis, tarbijakaitse, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika, energia, transport, 
keskkond, kliimameetmed, julgeolek, 
merendus ja kalandus, arengukoostöö ning 
laienemis- ja naabruspoliitika võetavate 
meetmetega; innovatsiooni ja 
teadusuuringute edendamisel tuleb kaasa 
aidata sünergiale nende 
poliitikavaldkondade vahel, sest kogemus 
näitab, et mõnel juhul saab ühiskonnas 
üleskerkivaid probleeme tõhusalt 
lahendada üksnes integreeritud 
komplekslahenduste abil.

Or. lt

Muudatusettepanek 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teadmised, teadus ja tehnoloogia. 
Bioteadused, tervishoid, maa, keskkond, 
loodusvarad ja toiduohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sotsiaal-, majandus- ja 
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humanitaarteadused. Demograafilised 
probleemid, haridus, 
territoriaalküsimused, valitsemine, 
kultuur, digitaalsisu, 
humanitaarteadused, kultuuripärand ja 
teaduse vaimsed valdkonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teadmussiirde tugevdamine 
teadusuuringutest ja innovatsioonist 
kõikidele haridustasanditele.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III osaga „Ühiskonnaprobleemid” 
aidatakse kaasa määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 punktis c 
sätestatud eesmärgi saavutamisele, 
taotledes teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamist ja 
innovatsiooni ning järgmiseid erieesmärke: 

III osaga „Ühiskonnaprobleemid” 
aidatakse kaasa määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) artikli 5 lõike 2 punktis c 
sätestatud eesmärgi saavutamisele, 
taotledes teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamist ja 
innovatsiooni ning järgides seonduvaid 
sotsiaalmajanduslikke küsimusi ning 
järgmiseid erieesmärke:

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elukestva tervise ja heaolu 
parandamine;

(a) elukestva tervise ja heaolu parandamine
ning eakate iseseisvuse säilitamise 
lahenduste parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

(e) ressursitõhusa ja kliimamuutustele 
vastupidava majanduse, kliimamuutuste 
mõju ökosüsteemi nihkele ning tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine, et täita 
maailma rahvastiku kasvust tulenevaid 
vajadusi planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikkuse piires;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kliimamuutuste hüdroloogilise 
tsükli, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ja loodusvarade 
majandamisega seotud negatiivsete 
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mõjude probleemidega kohanemine;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) linna- ja maapiirkondade järjepideva 
omavahelise mõju edendamine 
keskkonnasäästlikkuse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) nende teadusuuringute vajaduste ja 
prioriteetide tuvastamine, mis on 
ühiskondlikult olulised, luues platvormid 
dialoogiks kodanikuühiskonna ja 
teadlaste vahel ning tagades 
kodanikuühiskonna kaasatuse 
ühiskonnaprobleeme käsitlevate 
teadusprogrammide määratlemisse, 
rakendamisse ja hindamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) ühiskonna ja institutsioonide 
teadustulemuste ja innovatsiooni, 
demograafiliste ja kliimamuutuste ning 
muude oluliste ühiskonnaprobleemidega 
kohanemise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) teadmiste paljususe kasutuselevõtt 
ühiskonnas ja sotsiaalsele innovatsioonile 
kaasaaitamine kaasavate teadustöö 
käsitlusviiside abil.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) artikli 6 lõikele 1 on 
nimetatud eriprogrammi rakendamise 
rahastamispakett 86198 miljonit eurot.

1. Eriprogrammi rakendamise 
rahastamispakett on kooskõlas määruse 
(EÜ) nr XX/2012 (Horisont 2020) artikli 6 
lõikega 1.

Or. it
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Muudatusettepanek 70
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni halduskulud ei tohi ületada 
6 % määruse (EÜ) nr XX/2012 (Horisont 
2020) artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriprogrammi I, II ja III osale ette nähtud 
summadest.

3. Komisjoni halduskulud ei tohi ületada 
3% määruse (EÜ) nr XX/2012 (Horisont 
2020) artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriprogrammi I, II ja III osale ette nähtud 
summadest.

Or. it

Selgitus

Haldus- ja juhtimiskulude vähendamine selleks, et saaks määrata rohkem vahendeid 
raamprogrammis täpsustatud erieesmärkide elluviimiseks.

Muudatusettepanek 71
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 
korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta. 
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
esialgset rakendamise ajakava ning ka 
mitut aastat hõlmavat lähenemisviisi ja 
strateegilisi suundi järgnevateks 
rakendusaastateks. Samuti hõlmavad need 
toetuste prioriteete, olulisi 
hindamiskriteeriume ja kaasrahastamise 

Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 
korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta. 
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
esialgset rakendamise ajakava ning ka 
mitut aastat hõlmavat lähenemisviisi ja 
strateegilisi suundi järgnevateks 
rakendusaastateks. Samuti hõlmavad need 
toetuste prioriteete, olulisi 
hindamiskriteeriume ja kaasrahastamise 
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maksimummäära. Nimetatud 
tööprogrammid võimaldavad alt üles 
lähenemisviisi, milles käsitletakse 
eesmärke uuenduslikult.

maksimummäära. Nimetatud 
tööprogrammid võimaldavad vajaduse 
korral nii ülalt alla kui ka alt üles 
lähenemisviisi, milles käsitletakse 
eesmärke uuenduslikult.

Or. en

Selgitus

Kuigi nõrgalt koordineeritud „alt üles” lähenemisviis on kohane mõne teadusuuringute 
valdkonna jaoks, nõuavad teised laia plaani silmas pidavat, strateegilist mõtlemist ja tihedat, 
„ülalt alla” koordineerimist. Suurem rõhuasetus süsteemide bioloogiale ja sarnastele 
teadusuuringute lähenemisviisidele raamprogrammis Horisont 2020 nõuab, et sätestataks 
„ülalt alla” raamistikud.

Muudatusettepanek 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Vahendeid teadusuuringute, 
innovatsiooni ja struktuurifondide 
seostamiseks tuleks rakendada 
programmide „Teadmiste piirkonnad” ja 
„Arukas spetsialiseerumine” abil, 
mõlemad vahendid tuleks asetada 
Euroopa teadusruumi, et luua 
objektiivsed näitajad tipptasemele 
jõudmise trepi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamisprotsessil ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit.

Presidendi määrab spetsiaalse 
otsimiskomisjoni läbiviidud 
värbamisprotsessi tulemusel ametisse 
komisjon neljaks aastaks, kusjuures 
ametiaega saab ühe korra pikendada. 
Värbamismenetlusel ja valitud kandidaadil 
peab olema sõltumatu teadusnõukogu 
heakskiit. Enne selle menetluse 
lõpuleviimist edastab komisjon aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kes 
jätavad endale õiguse väljendada valitud 
kandidaadi kohta arvamust. 

Or. it

Selgitus

See tagab Euroopa Teadusnõukogu presidendi nimetamise menetluse läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 74
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu president on ka 
sõltumatu teadusnõukogu esimees, kes 
tagab selle juhtimise ja suhted spetsiaalse 
rakenduskolleegiumiga ning esindab 
sõltumatut teadusnõukogu teadusmaailmas.

Euroopa Teadusnõukogu president on ka 
sõltumatu teadusnõukogu esimees, kes 
tagab selle juhtimise ja suhted spetsiaalse 
rakenduskolleegiumiga, vastutab selle 
tegevuse eest komisjoni ees ning esindab 
sõltumatut teadusnõukogu teadusmaailmas.

Or. it

Muudatusettepanek 75
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu puhul tagatakse 
eri teadusuuringute valdkondade esindatus 
selliselt, et see moodustatakse asjakohaste 
teadmistega tunnustatud teadlastest, 
inseneridest ja teaduritest, kes tegutsevad 
oma isiklikul vastutusel ja on sõltumatud 
kõrvalistest huvidest.

Sõltumatu teadusnõukogu puhul tagatakse 
eri teadusuuringute valdkondade esindatus 
selliselt, et see moodustatakse asjakohaste 
teadmistega tunnustatud teadlaste,
inseneride ja teadurite hulgast valitud 
maksimaalselt kuuest liikmest, kes 
tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on 
sõltumatud kõrvalistest huvidest.

Or. it

Muudatusettepanek 76
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kõnealuse nõukoguga kokku lepitud ja 
hõlmab teadusringkondadega 
konsulteerimist ning aruande esitamist
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis on 
kokku lepitud artikli 6 lõikes 3 osutatud 
otsimiskomisjoniga ja hõlmab muu hulgas
konsulteerimist teadusringkondadega, 
Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

Or. it

Selgitus

Tagab suurema läbipaistvuse teadusnõukogu liikmete ametisse nimetamise menetluses.

Muudatusettepanek 77
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. otsus nr 2007/134/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas artikli 6 lõikega 1.

Muudatusettepanek 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamised ühiskonnaprobleemid ei ole 
abstraktsed, neil on territoriaalne mõõde. 
Lisaks on kooskõlas linnaproblemaatika 
tähtsusega loovuse, innovatsiooni ning 
sotsiaalse ja majandusliku mõju osas vaja 
kaaluda eriti linnalist ja territoriaalset 
mõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
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tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 30%
kõigi nende eelarvetest kokku.

Or. it

Selgitus

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas” 
kohaselt on strateegiliselt tähtis soodustada VKEde osalemist raamprogrammis palju 
suuremal määral kui komisjoni ettepanekus ette nähtud.

Muudatusettepanek 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine uurimistulemustele), 
teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas, kus 
pannakse tugevat rõhku tulemusi käsitleva 
teabe edastamisele lõpptarbijatele, 
kodanikele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, tööstusele ja 
poliitikutele. Selleks saab raamprogrammi 
Horisont 2020 täitmisel kasutada 
teabevahetusvõrkusid. Raamprogrammi 
Horisont 2020 kontekstis võetavate 
teabevahetusmeetmete eesmärk on samuti 
avalikkuse teadlikkuse suurendamine 
teadustegevuse ja innovatsiooni kohta nii 
väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
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suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Et lihtsustada juurdepääsu teabele 
ja töötada välja vahend kogu teabega, 
mida nõuavad teadusringkonnad, ja võttes 
arvesse vajadust läbipaistvuse järele, 
tuleks CORDIS kui digitaalne vahend läbi 
vaadata ja reformida seda selgemal ja 
paindlikumal viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks rakendatakse mitmesuguseid 
sihtotstarbelisi meetmeid, millega võetakse 
strateegiline lähenemisviis 
rahvusvahelisele koostööle, võttes aluseks 
ühised huvid ja vastastikuse kasulikkuse 
ning edendades kooskõlastamist ja 
sünergiaid liikmesriikide tegevusega. Selle 
juurde kuulub ühiste projektikonkursside 
toetamise mehhanism ning võimalus 
programmide kaasrahastamiseks koos 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Lisaks rakendatakse mitmesuguseid 
sihtotstarbelisi meetmeid, millega võetakse 
strateegiline, ülalt alla lähenemisviis 
rahvusvahelisele koostööle, võttes aluseks 
ühised huvid ja vastastikuse kasulikkuse 
ning edendades kooskõlastamist ja 
sünergiaid liikmesriikide tegevusega. Selle 
juurde kuulub ühiste projektikonkursside 
toetamise mehhanism ning võimalus 
programmide kaasrahastamiseks koos 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Kuigi nõrgalt koordineeritud „alt üles” lähenemisviis on kohane mõne teadusuuringute 
valdkonna jaoks, nõuavad teised laia plaani silmas pidavat, strateegilist mõtlemist ja tihedat, 
„ülalt alla” koordineerimist. Suurem rõhuasetus süsteemide bioloogiale ja sarnastele 
teadusuuringute lähenemisviisidele raamprogrammis Horisont 2020 nõuab, et sätestataks 
„ülalt alla” raamistikud.

Muudatusettepanek 82
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, ennetavamad ja inimeste 
jaoks olulisemad vahendid ohutuse 
testimiseks, riskihindamiseks ja 
tervisealasteks teadusuuringuteks, 
täiustatud materjalid kergemate sõidukite 
valmistamiseks või biotehnoloogial 
põhinevate tööstusprotsesside ja toodete 
arendamine. Seepärast toetatakse tugevaid 
sünergiaid ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ning üldise progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia vahel. 
Seda võetakse täielikult arvesse iga 
erieesmärgi jaoks mitmeaastaste 
strateegiate väljatöötamisel ning 
prioriteetide seadmisel. Selleks on vaja, et 
erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine,
nanomeditsiin, taimepõhine geneetiline 
tehnoloogia, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on Valdkondadevahelised meetmed on 
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vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud,
energia salvestamine, intelligentsed 
transpordisüsteemid, kliimameetmete 
süvalaiendamine, nanomeditsiin, täiustatud 
materjalid kergemate sõidukite 
valmistamiseks või biotehnoloogial 
põhinevate tööstusprotsesside ja toodete 
arendamine. Seepärast toetatakse tugevaid 
sünergiaid ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ning üldise progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia vahel. 
Seda võetakse täielikult arvesse iga 
erieesmärgi jaoks mitmeaastaste 
strateegiate väljatöötamisel ning 
prioriteetide seadmisel. Selleks on vaja, et 
erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. xm

Muudatusettepanek 85
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
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suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusprotsesside ja toodete arendamine. 
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel 
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, on
asjaomaste uurimisküsimuste 
formuleerimisse ja rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) alane partnerlus fotoonika- ja 

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) alane partnerlus fotoonika- ja 
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robotitehnika, säästvatele protsessidele 
tuginevate ja biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

robotitehnika, säästvatele protsessidele 
tuginevate ja biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade, telemeditsiini ja 
koduse ravi seadmete ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

Or. sl

Muudatusettepanek 87
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu liikmetele 
makstakse ülesannete täitmise eest tööle 
vastavat tasu ning vajaduse korral kantakse 
reisi- ja elamiskulud.

Sõltumatu teadusnõukogu liikmetele 
makstakse ülesannete täitmise eest tööle 
vastavat tasu ning vajaduse korral kantakse 
nõuetekohaselt dokumenteeritud reisi- ja 
elamiskulud 50% ulatuses.

Or. it

Selgitus

On asjakohane kehtestada reisi- ja elamiskulude hüvitamise piirmäär, et vältida 
kuritarvitamist ja ressursside raiskamist.

Muudatusettepanek 88
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu president töötab
ametiaja kestel Brüsselis ning kes 
pühendab suurema osa oma ajast17

Euroopa Teadusnõukogu asjaajamistele. 
Tema palgatase vastab komisjoni kõrgema 
juhtkonna palgatasemele.

Euroopa Teadusnõukogu president elab 
ametiaja kestel Brüsselis. Tema palgatase 
vastab komisjoni kõrgema juhtkonna 
palgatasemele.
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Or. it

Muudatusettepanek 89
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatu teadusnõukogu valib oma 
liikmete hulgast kolm aseesimeest, kes 
abistavad presidenti tema esindamisel ja 
tema töö korraldamises. Aseesimehi võib 
nimetada ka Euroopa Teadusnõukogu 
asepresidentideks.

Sõltumatu teadusnõukogu valib oma 
liikmete hulgast ühe aseesimehe, kes 
abistab presidenti tema esindamisel ja tema 
töö korraldamises. Aseesimees on ühtlasi 
ka Euroopa Teadusnõukogu asepresident.

Or. it

Muudatusettepanek 90
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolm aseesimeest saavad toetust, et 
tagada neile kohalik haldusabi enda 
kohalikes instituutides.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Ressursside raiskamise vältimiseks ei ole asjakohane bürokraatlikke struktuure 
kahekordistada.

Muudatusettepanek 91
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.1 – seitsmes a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu president ja 
teadusnõukogu liikmed täidavad oma 
ülesandeid teisi töökohti välistava 
mandaadi alusel ja täistööajaga.

Or. it

Selgitus

Euroopa Teadusnõukogu läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks on oluline täpsustada 
ametiülesannete täitmise nõuded.

Muudatusettepanek 92
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu juhib selleks 
palgatud personal, sealhulgas olenevalt 
vajadusest ka liidu institutsioonide
ametnikud, ja see tegeleb ainult tegelike 
haldusvajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Euroopa Teadusnõukogu juhivad liidu 
institutsioonides juba töötavad ametnikud, 
ja see tegeleb ainult tegelike 
haldusvajadustega, et tagada tõhusaks 
haldamiseks vajalik stabiilsus ja 
järjepidevus.

Or. it

Selgitus

Selleks et ressursse mitte raisata, on asjakohane, et haldusjuhtimine oleks tagatud ELi 
institutsioonides juba palgatud personali ratsionaliseerimise kaudu.

Muudatusettepanek 93
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1.3 – esimene lõik – viies taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitab programmikomiteed 
korrapäraselt Euroopa Teadusnõukogu 
meetmete rakendamisest.

– teavitab programmikomiteed, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt 
Euroopa Teadusnõukogu meetmete 
rakendamisest.

Or. it

Selgitus

Euroopa Teadusnõukogu suurema läbipaistvuse ja parema järelevalve tagamiseks.

Muudatusettepanek 94
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustöö algatused selles sambas on 
teaduspõhised ning suuremahulised, 
valdkonnaülesed ja nende aluseks on 
visionäärne ühtsustav eesmärk. Need 
käsitlevad probleeme teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, mis nõuavad 
koostööd eri valdkondade, 
teadusringkondade ja programmide vahel. 
Teadustöö edendamine peaks andma 
tugeva ja laiaulatusliku aluse tulevaseks 
tehnoloogiainnovatsiooniks ning 
majanduslikuks kasutuseks ja samuti 
uudset kasu ühiskonnale. Nende algatuste 
kõikehõlmav iseloom ja suurus tähendab, 
et nende elluviimine on võimalik ainult 
ühise ja pideva töö läbi (kestus umbes 
kümme aastat).

Teadustöö algatused selles sambas on 
teaduspõhised ning suuremahulised, 
valdkonnaülesed ja nende aluseks on 
visionäärne ühtsustav eesmärk. Need 
käsitlevad probleeme teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, mis nõuavad 
koostööd eri valdkondade, 
teadusringkondade ja programmide vahel
ning sageli paradigmanihet 
teadusuuringute lähenemisviisides. 
Teadustöö edendamine peaks andma 
tugeva ja laiaulatusliku aluse tulevaseks 
tehnoloogiainnovatsiooniks ning 
majanduslikuks kasutuseks ja samuti 
uudset kasu ühiskonnale. Nende algatuste 
kõikehõlmav iseloom ja suurus tähendab, 
et nende elluviimine on võimalik ainult 
ühise ja pideva töö läbi (kestus umbes 
kümme aastat).

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid ja
tootmissüsteemid. Paljud uuenduslikud 
tooted sisaldavad endas korraga mitut 
sellist tehnoloogiat kas siis eraldiseisvate 
või integreeritud osadena. Kui iga 
tehnoloogia pakub tehnoloogilist 
innovatsiooni, võib mitme progressi 
võimaldava tehnoloogia kasutamisest 
tuleneva koondunud kasu tulemusena 
toimuda tehnoloogiline hüpe. 
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
juhtpositsiooni tähtis komponent on 
progressi võimaldav tehnoloogia, mis on 
määratletud kui mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika, 
nanotehnoloogia, biotehnoloogia, 
kõrgtehnoloogilised materjalid,
tootmissüsteemid ja ökoinnovatsioon. 
Paljud uuenduslikud tooted sisaldavad 
endas korraga mitut sellist tehnoloogiat kas 
siis eraldiseisvate või integreeritud 
osadena. Kui iga tehnoloogia pakub 
tehnoloogilist innovatsiooni, võib mitme 
progressi võimaldava tehnoloogia 
kasutamisest tuleneva koondunud kasu 
tulemusena toimuda tehnoloogiline hüpe. 
Valdkonnaülese progressi võimaldava 
tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab 
toodete konkurentsivõimet ja mõju. Selle 
tehnoloogia mitmesuguseid vastasmõjusid 
saab seega ära kasutada. Ulatuslikumate 
katseliinide ja näidisprojektide jaoks 
pakutakse spetsiaalset toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – üheksas lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ennetavamate ja inimeste jaoks 
olulisemate vahendite edasine 
väljatöötamine ja rakendamine ohutuse 
testimiseks, riskihindamiseks ja 
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tervisealasteks teadusuuringuteks;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, orgaanilist elektroonikat, 
mastaapintegratsiooni, asjade interneti 
(Internet of Things, IoT) alustehnoloogiat, 
sealhulgas platvorme, mis toetavad 
kõrgtehnoloogiliste teenuste tarnimist, 
arukaid integreeritud süsteeme, süsteemide 
süsteeme ja komplekssüsteemide 
tehnoloogiat.

Eesmärk on säilitada ja tugevdada Euroopa 
juhtpositsiooni tehnoloogias, mis on seotud 
arukate manuskomponentide ja -
süsteemidega. See hõlmab ka mikro-nano-
biosüsteeme, kõrge efektiivsusega in vitro 
vahendeid, „inimest kiibil”, virtuaalseid 
organeid ja teisi arvutisüsteemide 
bioloogia rakendusi, orgaanilist 
elektroonikat, mastaapintegratsiooni, 
asjade interneti (Internet of Things, IoT) 
alustehnoloogiat, sealhulgas platvorme, 
mis toetavad kõrgtehnoloogiliste teenuste 
tarnimist, arukaid integreeritud süsteeme, 
süsteemide süsteeme ja 
komplekssüsteemide tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 

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

väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse
(ravimivormid, biosensorid, biokiibid jne)
ja vahenditesse, nagu inimbioloogial 
põhinevad eksperimentaalsed ja 
arvutusmeetodid, et tagada ohutumad 
tarbekaubad, ning nende rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, taimepõhisel 
geneetilisel tehnoloogial, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Eesmärk on kaheosaline: võimaldada 
Euroopa tööstusel (nt keemiatööstusel, 
tervishoiul, mäetööstusel, energeetikal, 
paberimassi- ja paberitootmisel, 
tekstiilitööstuse tärklise tootmisel, 
põllukultuuride kasvatamisel ja 
toiduainetööstusel) välja töötada uusi 
tooteid ja protsesse, mis vastavad 
põllumajanduslikele, kalanduslikele, 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; lisaks
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada biotehnoloogia põllukultuuride kasvatamise jaoks ja põllumajanduse ning 
vesiviljeluse jaoks.

Muudatusettepanek 102
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada Eesmärk on välja töötada 
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platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, taime-, 
põllumajandustehnoloogia, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – II osa – punkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
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seadmete) arendamise toetamine. seadmete) arendamise toetamine. Uusi 
diagnostikameetodeid toetatakse 
eelisjärjekorras juhul, kui ennetus või 
diagnostika on asjaomase isiku jaoks 
olemas või töötatakse tõenäoliselt välja.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt 
süsteemibioloogia, genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, fenoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 
kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt ravimite 
diagnostika, bioloogiliste ainete, 
biomeditsiiniliste seadmete, tervemate 
taimede ja loomade tervislikuks 
toitumiseks) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heite 
vähendamine, arendades ja võttes 
kasutusele säästvat ehitustehnoloogiat, 
rakendades ja muutes sagedamaks 
meetmeid energiatõhusate süsteemide ja 
materjalide suuremaks kasutuselevõtuks 
uutes, renoveeritud ja moderniseeritud 
hoonetes. Olelusringi hindamine ja 
projekteerimise-ehitamise-käitamise 
kontseptsioonide üha suurem tähtsus on 
põhitegurid üleminekul 
liginullenergiahoonetele Euroopas 
2020. aastaks ning energiatõhusate 
piirkondade saavutamisel ulatuslike 
sidusrühmade kaasamise abil.

Energiatõhususe suurendamine ja CO2-
heite vähendamine, arendades ja võttes 
kasutusele säästvat ehitustehnoloogiat, 
rakendades ja muutes sagedamaks 
meetmeid energiatõhusate süsteemide ja 
materjalide suuremaks kasutuselevõtuks 
uutes, renoveeritud ja moderniseeritud 
hoonetes. Olelusringi hindamine ja 
projekteerimise-ehitamise-käitamise 
kontseptsioonide üha suurem tähtsus on 
põhitegurid üleminekul 
liginullenergiahoonetele Euroopas 
2020. aastaks ning energiatõhusate 
piirkondade saavutamisel ulatuslike 
sidusrühmade kaasamise abil.

Or. it

Muudatusettepanek 106
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

Or. it

Muudatusettepanek 107
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 108
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.5 a (uus)



AM\905948ET.doc 35/47 PE492.557v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5 a. Ökoinnovatsioon
1.5.1 Ökoinnovatsiooni spetsiifiline 
eesmärk
Ökoinnovatsiooni spetsiifiline eesmärk on 
edendada innovatiivset Euroopa tööstust 
ja innovatsiooniühendust, mis loob 
suunatult uusi tooteid, menetlusi ja 
teenuseid, mis annavad 
keskkonnahoidlikku majanduskasvu ja 
keskkonnahüvesid ja mida tunnustatakse 
maailma liidrina. Eesmärk on 
suurendada ressursitõhusust, vähendada 
keskkonnamõjusid, ennetada (vee) 
reostumist ja/või saavutada loodusvarade 
tõhusam, tulemuslikum ja 
vastutustundlikum kasutamine.
1.5.2 Põhjendused ja liidu lisandväärtus
Tööstuse juhtpositsioon 
ökoinnovatsioonis viib parandatud
keskkonnatõhususeni ja 
vastupanuvõimeni kogu majanduses, olles 
samal ajal kulutõhus ja hea ettevõtjatele 
ning ühiskonnale tervikuna maaelanikest 
linnaelanikeni. Ökotööstuste maailmaturg 
(2020) laieneb kiiresti ja see ELi ärisektor 
kasvab juba kiiresti: ELi ökotööstuse 
ettevõtted on sageli maailma liidrid. 
Raamprogramm Horisont 2020 peab 
sellele toetuma. Ökoinnovatsioon peab 
tungima kõigisse majanduse ja ühiskonna 
sektoritesse, pakkudes alust oluliseks 
konkurentsieeliseks Euroopale, et vastata 
jätkusuutlikkuse proovile panevale 
ülesandele. Seetõttu on ökoinnovatsioon 
juhtiv uusi lahendusi võimaldav 
tehnoloogia. 
Ökotööstusi märgistab suure hulga 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) olemasolu. Need ettevõtjad 
vastavad umbes poolele kogu tööhõivest. 
Seetõttu peavad VKEd partnerluses 
suuremate tööstuspartneritega mängima 
kasvavat rolli uute tehnoloogiate ja 
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lahenduste innoveerimisel ja nende 
rakendamisel.
Juhtivad innovatsiooniallikad asuvad 
ökoinnovatsiooni ja teiste uusi lahendusi 
võimaldavate tehnoloogiate vahel, 
alustades IKTst (seire ja sensorite 
kasutamine) ja nanotehnoloogiatest.
1.5.3 Peamised tegevussuunad
Ökoinnovatsioon on iga innovatsiooni 
vorm, mille tulemus või eesmärk on 
märkimisväärsed või tõendatavad 
edusammud jätkusuutliku arengu 
eesmärgi suunas keskkonnamõjude 
vähendamise, keskkonnakoormusele 
vastupidavuse tõhustamise või 
loodusvarade tõhusama ja 
vastutustundlikuma kasutamise 
saavutamise abil.
Ökoinnovatsiooni meetmed keskenduvad 
jätkusuutlikele uuendustele järgmistes 
valdkondades ja nende valdkondade 
vahel:
a) keskkonnasõbraliku energia tarnimine,
b) energiatõhusus,
c) materjalide tõhusus,
d) keskkonnasõbralik liikuvus,
e) vesi,
f) jäätmed.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Omakapitalivahend (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



AM\905948ET.doc 37/47 PE492.557v01-00

ET

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 110
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist 
(sh investeeringud fondifondidesse, millel 
on lai investoribaas ning mis hõlmavad 
erainstitutsioonilisi ja strateegilisi 
investoreid, aga ka riiklikke avalik-
õiguslikke ja segaomandis olevaid 
finantsasutusi). Viimasel juhul ei ületa 
Horisont 2020 omakapitalivahendist tehtud 
investeeringud 20 % ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud mitme 
etapi fondide puhul, mille korral 
kasvuetapi omakapitalivahendist ja teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
omakapitalivahendist eraldatakse 
vahendeid pro rata, lähtuvalt fondide 
investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 20 % määra 
muuta.

Kõnealune vahend võimaldab ka 
kasvuetapi ja laienemisinvesteeringuid 
koos vahenditega ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi juurde 
kuuluvast kasvuetapi omakapitalivahendist 
(sh investeeringud fondifondidesse, millel 
on lai investoribaas ning mis hõlmavad 
erainstitutsioonilisi ja strateegilisi 
investoreid, aga ka riiklikke avalik-
õiguslikke ja segaomandis olevaid 
finantsasutusi). Viimasel juhul ei ületa 
Horisont 2020 omakapitalivahendist tehtud 
investeeringud 30% ELi 
koguinvesteeringust, välja arvatud mitme 
etapi fondide puhul, mille korral 
kasvuetapi omakapitalivahendist ja teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
omakapitalivahendist eraldatakse 
vahendeid pro rata, lähtuvalt fondide 
investeerimispoliitikast. Sarnaselt 
kasvuetapi omakapitalivahendile välditakse 
omakapitalivahendi puhul väljaostmis- või 
asendusinvesteeringuid, mis on mõeldud 
omandatud ettevõtte koost lahutamiseks. 
Komisjon võib otsustada muutuvaid 
turutingimusi arvestades 30% määra 
muuta.

Or. it
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Muudatusettepanek 111
Edite Estrela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu, vähendab puudeid, 
sõltuvust ja sotsiaalset tõrjutust ning on 
kulutõhus. Tervise edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltuvad ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tõhusatest 
ennetusvahenditest, nagu vaktsiinid, 
tõhusast tervise ja haiguste järelevalvest ja 
valmisolekust ning tõhusatest 
sõeluuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka molekulaartasandil tervist 
määravate tegurite mõistmisest, tõhusatest 
ennetusvahenditest, nagu vaktsiinid, 
tõhusast tervise ja haiguste järelevalvest ja 
valmisolekust ning tõhusatest 
sõeluuringuprogrammidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Theodoros Skylakakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, teadusuuringutest primaarse 
ja sekundaarse ennetuse kohta, tõhusatest 
ennetusvahenditest, nagu vaktsiinid, 
tõhusast tervise ja haiguste järelevalvest ja 
valmisolekust ning tõhusatest 
sõeluuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, sealhulgas ülekaalulisusest, 
mis on paljude krooniliste haiguste üks 
suurimaid põhjuseid, tõhusatest 
ennetusvahenditest, nagu vaktsiinid, 
tõhusast tervise ja haiguste järelevalvest ja 
valmisolekust ning tõhusatest 
sõeluuringuprogrammidest.

Or. da
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Muudatusettepanek 115
Alda Sousa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 
kaudu.

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
diagnoosida, ohjata, ravida ja välja ravida 
toetuvad nende põhjuste, protsesside ja 
mõju põhjalikule mõistmisele ning ka 
tervise ja heaolu alusteguritele. Väga tähtis 
on ka tõhus andmekogumine ja -vahetus
ning nende andmete sidumine tegelike 
ulatuslike kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste õigeaegne ülekanne 
kliinilisse praktikasse, eelkõige kliiniliste 
katsete korraldamise kaudu ning ka 
haiguse diagnoosijärgse staadiumi alaste 
meditsiiniuuringute ja tulemuste 
praktikasse ülekandmise uuringute 
toetamise kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 116
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside (nt 
molekulaarsed liikumisteed) ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
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kaudu. eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 
kaudu.

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus, standardiseeritud 
andmetöötlus ja nende andmete sidumine 
tegelike ulatuslike kohordiuuringutega, 
nagu ka teadustulemuste ülekanne 
kliinikusse, eelkõige kliiniliste katsete 
korraldamise kaudu.

Or. da

Muudatusettepanek 118
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nakkuslikke, vaesusega seotud, haruldasi 
ja tähelepanuta jäetud haigusi käsitlevais 
teadusuuringuis esinevad lüngad tuleb 
kõrvaldada teadus- ja 
innovatsioonitegevuse abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nakkuslikke, vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haigusi käsitlevais 
teadusuuringuis esinevad lüngad tuleb 
kõrvaldada patsientide vajadustest lähtuva 
teadus- ja innovatsioonitegevuse abil. 
Ennetus-, diagnostika- ja telemeditsiini 
vahendite väljatöötamiseks loodud 
ülemaailmsete innovatsioonipartnerluste 
toetamisega saab kiirendada tippteadust 
ning liit saab täita oma ülemaailmselt 
võetud kohustused.

Or. sl

Muudatusettepanek 120
Edite Estrela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
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eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja vaimset heaolu.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Zofija Mazej Kukovič

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise ja 
teadlikkuse tõstmise kiirendamiseks 
haiguste ennetuses ja hoolekandes, et teha 
kindlaks parimad tavad ja toetada nende 
levimist tervishoiusektoris ning toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks 
rohkem võimalusi eakamatele eelkõige 
selleks, et püsida aktiivne ja iseseisev. See 
toetab nende suuremat ja pikaajalisemat 
füüsilist, ühiskondlikku ja vaimset heaolu.

Or. sl

Muudatusettepanek 122
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke 
(sealhulgas tööalaste riskide elemendid) ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses koos seonduvate rahvatervise 
meetmete lühi- ja pikaajalise mõju ja 
hüvedega. Käsitlused hõlmavad pikaajalisi 
kohordiuuringuid ja nende seost nn -
oomika teadusest saadud andmetega ning 
teisi meetodeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud ja inimeste puhul olulisi 
tervisealaseid teadusuuringuid, ohutuse 
testimist ja riskihinnangut (mis lõpuks 
asendab loomade kasutamise), 
molekulaarbioloogilist, epidemioloogilist 
ja toksikoloogilist lähenemisviisi, et uurida 
tervise ja keskkonna suhet ja selgitada 
inimeste haiguste ja mürgisuse 
liikumisteid, sealhulgas kemikaalide toime 
uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
inimeste puhul olulisi biomarkereid, mis 
põhinevad -oomika teadustel ja 
epigeneetikal, inimeste bioseirel, isikliku 
kokkupuute hinnangutel ja 
modelleerimisel, et mõista kombineeritud, 
kuhjuvaid ning tekkivaid kokkupuuteid, 
integreerides sotsiaalmajanduslikke ja 
käitumuslikke tegureid. Toetatakse 
paremaid seoseid keskkonnaandmetega, 
kasutades kõrgelt arenenud infosüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid 
kemikaale, mida kasutatakse tarbe- ja 
toidukaupades, ja kemikaalide toime 
uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Or. da

Muudatusettepanek 126
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust. 
Samuti saab välja töötada paremaid 

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust. 
Samuti saab välja töötada paremaid 
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käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust toitumisest, 
vaktsineerimisest ja muudest esmatasandi 
arstiabi meetmetest.

käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust toitumisest, 
vaktsineerimisest ja muudest esmatasandi 
arstiabi meetmetest. Samamoodi saab 
tervishoidu arendada kõiki 
poliitikasuundi hõlmavas lähenemisviisis 
(nt need, mis käsitlevad keskkonda ja 
töökohta), et viia riskitegurid 
miinimumini.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust.
Samuti saab välja töötada paremaid 
käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust toitumisest, 
vaktsineerimisest ja muudest esmatasandi 
arstiabi meetmetest.

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust. 
Samuti saab välja töötada paremaid 
käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust eelkõige 
toitumisest, vaktsineerimisest ja muudest 
esmatasandi arstiabi meetmetest.

Or. en


