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Muudatusettepanek 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri 1 – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus võimaldab ühiskonnal ja koos 
ühiskonnaga kõikidel ühiskonnaliikmetel 
üheskoos innovatsioonitsüklis tegutseda 
ja parandab innovatsioonitulemuste 
kvaliteeti, asjakohasust, aktsepteeritavust 
ja jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna 
huve ja väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus vahend: selgesõnalise programmi 
rakendamine, mis kannaks teaduse, 
teadusuuringud ja innovatsiooni 
haridusse edasi, samuti kasutatavate 
tehnoloogiate üle võtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa. Prioriteet „Juhtpositsioon tööstuses” – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 
arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 
ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 
nanotehnoloogia, arenenud 
materjalitehnoloogia, ökoinnovatsiooni,
biotehnoloogia, arenenud tootmis- ja 
töötlemistehnoloogia ning 
kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 
Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 
seostel ja üksteisele lähenemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa. Prioriteet „Juhtpositsioon tööstuses” – kolmas lõik

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 15 %.

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 
VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 
peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 
alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 
VKEdele minema ligikaudu 30%.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 160
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, keskkond, 
ressursitõhusus ja -kaitse, toorainete 
jätkusuutlik kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliimameetmed, veemajandus, 
ressursitõhusus ja toorained;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained;

(e) kliima- ja veemeetmed, ressursitõhusus 
ja toorained;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kultuur ja teadmiste immateriaalsed 
valdkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) arukad linnad ja kultuuripärand.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III. osa Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ühiskonnaprobleemi raames 
pannakse teadustöö prioriteedid ja 
eesmärgid läbipaistval ja osavõtlikul moel 
paika, seostades selle osaliste (sh 
teaduslik ühiskond, teadlased (ka 
väiksematest uurimisasutustest), avalik 
sektor, erasektor ja eriti VKEd, 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonid ja 
teised asjakohased sidusgrupid) 
tasakaalustatud osalemisega; eelkõige 
seab komisjon sisse kindlad kodanike ja 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonide 
vahelised dialoogiplatvormid 
uurimiseesmärkide kohta 
ühiskonnaprobleemide programmi 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 
nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused, samuti 
kodanikuühiskonna integreerimine, on 
kõikide nende probleemide lahendamise 
lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 
teadusharude arengut ka seoses 
erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 
toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 
piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 
jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 
loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 
arvestades on iga probleemi lahendamise 
lahutamatu osa strateegiline koostöö 
kolmandate riikidega. Peale selle antakse 
valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 
koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 
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ühiskond”. „Kaasav, innovatiivne ja turvaline 
ühiskond”.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Anna Záborská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 
pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 
saavutada kõige paremini selle eesmärgid 
stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 
selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 
jaoks kui ka kavade elluviimises ja 
juhtimises, ning kuidas kõige paremini 
reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 
teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 
ERC maailmatasemel vastastikuse 
hindamise süsteemi, mille aluseks on 
ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 
erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 
kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 
anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 
sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 
toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 
suhteid teadlastega ja teiste 
sidusrühmadega, ning püüab oma 
tegevusega täiendada teiste tasandite 
teadusuuringuid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 168
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2.1 – sissejuhatav lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel. Paindliku toetuse 
andmisega sihipärasele 
valdkondadevahelisele koostööle erineva 
mahuga teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 
tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 
põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 
uurimise teel, sealhulgas haigestumise ja 
toksilisuse edenemise mõistmise 
laiendamine ning inimesele asjakohaste 
raku-, genoomi- ja arvutusvahendite ning 
tehnoloogiate rakendamine ELi 
terviseuuringute ja riskide hindamise 
strateegiates, võimaldades paindlikku 
toetust sihipärasele valdkondadevahelisele 
koostööle erineva mahuga 
teadusuuringutes ning uuenduslike 
uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 
leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 
kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 
pikaajalist kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2.3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Uudsete ideede soodustamisega 
(algatus „FET Open”) toetatakse 
programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames algjärgus
teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, 
millega pannakse alus pöördelisele uuele 
tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 
praegused paradigmad ja tungivad 
tundmatutesse valdkondadesse. Alt üles 
põhimõtet järgiv valikuprotsess on avatud 
kõigile teadusuuringute ideedele ja tekitab 
mitmekesise sihtprojektide portfelli. 
Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 
valdkondade, muutuste ja suundumuste 
varajane avastamine ning uute võimekate 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 
(algatus „FET Open”) toetatakse 
programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad” raames kujunemisjärgus
teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, 
millega pannakse alus pöördelisele uuele 
tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 
praegused paradigmad, nagu näiteks 
mudelloomade kasutamine biomeditsiini
uurimisprogrammides või inimeste 
tervisele võimalikku kahjulikku mõju 
tekitavate kemikaalide katsetamisel, ja 
tungivad tundmatutesse valdkondadesse. 
Alt üles põhimõtet järgiv valikuprotsess on 
avatud kõigile teadusuuringute ideedele ja 
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teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine. tekitab mitmekesise sihtprojektide portfelli. 
Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 
valdkondade, muutuste ja suundumuste 
varajane avastamine ning uute võimekate 
teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine.

Or. en

Selgitus

ELi teadusuuringud peaksid toetama rõhuasetuse muutmist biomeditsiinilises teadustöös ja 
toksilisuse määramisel, lõpetades loomkatsed ning liikudes rohkem 21. sajandi uudse 
toksilisuse määramise suunas. Edasiminekud molekulaarses bioloogias, biotehnoloogias ja
teistes valdkondades sillutavad teed suurtele edusammudele, mille abil teadlased saavad 
hinnata võimalike toksiliste kemikaalide poolt tekitatud tervise riske. Need edasiminekud 
teevad toksilisuse kindlakstegemise kiiremaks, vähem kulukamaks ja otseselt inimestesse 
puutuvaks.

Muudatusettepanek 170
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Sooline 
võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 
tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 
järjekindlalt tagatud kogu Euroopas.

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 
meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 
mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 
võimalusi ja töökeskkonda 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 
Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 
kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 
parima töökohana. Meeste ja naiste 
võrdsed võimalused teadusuuringutes, 
kvaliteetsed ja kindlad tööhõive- ja 
töötingimused ning tunnustus on ülitähtsad 
aspektid, mis peavad olema järjekindlalt 
tagatud kogu Euroopas.

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Anna Záborská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 
liidupoolse rahastamise ega ainult 
liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on
läbi viinud reforme, et parandada 
kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 
ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 
edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 
riikide vahel on suuri erinevusi. Üldine 
teaduslik-tehniline koostöö on Euroopa 
avaliku ja erasektori vahel üldiselt nõrk. 
Samuti on nõrgal tasemel sooline 
võrdõiguslikkus ning jõupingutused 
tudengite ja teadlaste kohalemeelitamiseks 
väljastpoolt Euroopa teadusruumi. Praegu 
on liidu doktorantide seas kolmandate 
riikide kodanikke umbes 20 %, ent 
Ameerika Ühendriikides on see näitaja 
umbes 35 %. Selle muutuse kiirendamiseks 
on vaja strateegilist riikideülest tegutsemist 
liidu tasandil. Hädavajalike 
struktuurireformide ärgitamiseks on 
liidupoolne rahastamine määrava 
tähtsusega.

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 
liidupoolse rahastamise ega ainult 
liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on 
läbi viinud reforme, et parandada 
kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 
ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 
edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 
riikide vahel on suuri erinevusi. Üldine 
teaduslik-tehniline koostöö on Euroopa 
avaliku ja erasektori vahel üldiselt nõrk. 
Samuti on nõrgal tasemel meeste ja naiste 
võrdsed võimalused teadusuuringutes
ning jõupingutused mõlemast soost 
tudengite ja teadlaste kohalemeelitamiseks 
väljastpoolt Euroopa teadusruumi. Praegu 
on liidu doktorantide seas kolmandate 
riikide kodanikke umbes 20%, ent 
Ameerika Ühendriikides on see näitaja 
umbes 35%. Selle muutuse kiirendamiseks 
on vaja strateegilist riikideülest tegutsemist 
liidu tasandil. Hädavajalike 
struktuurireformide ärgitamiseks on 
liidupoolne rahastamine määrava 
tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3.3 – punkt a – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste projektide 
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või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjääriväljavaated.

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 
Kestvuse, korraldava asutuse ja töötajate 
arvu osas on täielik paindlikkus võimalik 
korraldava asutuse kokkulepitud projekti 
võrgustiku ja rahastamise mahu raames.
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 
erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
karjäärigaväljavaated.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3 a. Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi puudutava andmebaasi 
koostamine
Eesmärk on luua andmebaas 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kohta ning teha see 
kättesaadavaks. See on avatud 
rahvusvaheliseks koostööks. Nii 
uurimisrühmad kui ka ettevõtted 
sisestavad sellesse andmebaasi andmeid, 
et aidata kaasa innovatsiooni ja koostöö 
turu kasutuselevõtule ning stimuleerida 
võimalike partnerite kohtumist.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – sissejuhatav lõige
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on saavutada progressi 
võimaldava tehnoloogia, kosmoseuuringute 
ja innovatsiooni vallas maailma tasandil 
juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 
valdkonnad on aluseks paljude erinevate 
olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus-
ja majandusharude konkurentsivõimele.

Erieesmärk on saavutada progressi 
võimaldava tehnoloogia, kosmoseuuringute 
ja innovatsiooni vallas maailma tasandil 
juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 
valdkonnad on aluseks paljude erinevate 
olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus-
ja majandusharude konkurentsivõimele, 
sealhulgas juhtpositsioon 
terviseuuringute rahastamise kaudu, et 
edendada inimest puudutavaid 
teadusuuringuid nagu näiteks -oomikad, 
arvuti- ja teised uuenduslikud, 
mitteloomsed vahendid ja tehnoloogiad, et 
veelgi enam määratleda inimeste 
haigestumise viise ja aidata välja töötada 
ravimeid ning katsetada nende ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 
ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 
kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 
jaoks nii probleem kui ka võimalus. 
Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 
kasutades loodud teadmisi olemasolevate 
toodete, teenuste ja turgude kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse täiustamiseks ja uute 
loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 
kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 
hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 
hõlmama ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos
teadlastega välja töötanud tööstus ja 
ettevõtted ning milles keskendutakse 
jõuliselt erasektori investeeringute 
suurendamisele.

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 
aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, mis on välja 
töötatud koos tööstuse ja ettevõtete, 
teadlaste ning teiste huvirühmade 
organisatsioonidega, nagu 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonid; 
tegevusega ei püüta lahendada ainult 
konkreetse sektori ühiseid huvisid ja 
muresid, vaid ka toetada poliitika 
eesmärkide rakendamist nendes kindlates 
sektorites; tegevusega keskendutakse 
jõuliselt erasektori investeeringute 
suurendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheksas lõik „Progressi võimaldava tehnoloogia ühtne 
käsitlus” 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 
tootmissüsteeme22. See valdkonnaülene 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” põhikomponent on progressi 
võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro-
ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 
nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 
kõrgtehnoloogilisi materjale, uusi 
tootmissüsteeme ja ökoinnovatsiooni22. 
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teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 
on oluline mitmes sektoris, mis panevad 
aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 
konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 
millega edendatakse progressi võimaldava 
tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 
ja vastastikust täiustamist erinevates 
innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 
võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 
ning avada tee uutele 
tööstustehnoloogiatele, toodetele, 
teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 
kosmosevaldkonnas, transpordis, 
keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 
kasutatakse paindlikult ära progressi 
võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 
progressi võimaldava tehnoloogia 
omavaheline koostoime kui tähtis 
innovatsiooniallikas. See täiendab 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
saadavat toetust, mida liikmesriigid või 
piirkondlikud ametiasutused võivad anda 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel.

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

Or. en

Selgitus

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Muudatusettepanek 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – kaheksas lõik „Progressi võimaldava tehnoloogia ühtne 
käsitlus”
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Progressi võimaldavate ja horisontaalsete tehnoloogiate kasutamisel põllumajanduses, eriti 
läbi põllumajanduslike sisendtööstuste, mis mängivad Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõime tekitamisel suurt osa, on suur potentsiaal.
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Muudatusettepanek 179
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 
püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” raames. 
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad, sealhulgas 
kodanikuühiskond, osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises. 
Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele ja 
partnerlustele 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonidega, 
milles püütakse luua tehnoloogiat ja 
uuendusi ning kasutada neid
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.1.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tervisele ja puuetele rakendatud 
arenenud robootika ja tehnoloogia;
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Or. en

Selgitus

Arenenud tehnoloogia on robootika näol tervise juures üks olulisemaid faktoreid.

Muudatusettepanek 181
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.1.3 – punkt f – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) parandades info- ja sidetehnoloogia 
energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist 
nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 
erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on valmistada ette liidu 
juhtpositsioon sellel üleilmsel 
kiirekasvulisel turul, ergutades 
investeerimist nanotehnoloogiasse ja 
nanotehnoloogia patente ja selle 
kasutuselevõttu erinevate valdkondade 
suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Or. en

Selgitus

Tegelikkus on väga erinev: Euroopa on maha jäämas oma peamistest konkurentidest –
Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist ja Lõuna-Koreast, kes omavad üle poole 
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investeeringutest ning kaks kolmandikku maailmas taotletud patentidest.

Muudatusettepanek 183
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist 
nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 
erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist ohutusse ja 
vastutustundlikkusse nanotehnoloogiasse 
ja selle kasutuselevõttu erinevate 
valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjalide osas esineb palju lahendamata küsimusi, ning konkreetsed kasutused 
kätkevad endas vastuvõetamatut riski inimeste tervisele ja/või keskkonnale. EL peaks 
rahastama investeeringuid ainult ohututesse ja vastutustundlikesse nanotehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 184
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 
peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 
enamikku tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 

Komisjon vaatab aastaks 2015 üle kõik 
asjaomased õigusaktid, et tagada ohutus 
toodetes kasutatavate kõikide nende 
nanomaterjalide osas, mis oma olelusringi 
kestel võivad avaldada mõju inimtervisele, 
ohutusele või keskkonnale. Aastaks 2020 
on nanotehnoloogia peavoolu tehnoloogia 
ehk sujuvalt lõimitud enamikku 
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lahendusi, mida varem olemas ei olnud. tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 
lahendusi, mida varem olemas ei olnud.

Or. en

Selgitus

Parlament pidas enda 2009. aasta aprillis vastu võetud resolutsioonis eriti oluliseks käsitleda 
nanomaterjale sõnaselgelt vähemalt nende õigusaktide kohaldamisala raames, mis käsitlevad 
kemikaale, toitu, jäätmeid, õhu ja vee ning töötajate kaitset.

Muudatusettepanek 185
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on pöördeline, kui 
teadusuuringute tulemusena on loodud 
murrangulised tooted ja tootmisprotsessid.

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on potentsiaalselt 
pöördeline, kui teadusuuringute 
tulemusena on loodud jätkusuutlikud ja 
konkurentsivõimelised tooted ja 
tootmisprotsessid.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogial on väga tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel. Sellise 
progressi võimaldava tehnoloogia edukas 
kasutuselevõtt suurendab liidu tööstuse 
konkurentsivõimet, pakkudes uuenduslikke 
ja täiustatud tooteid või tõhusamaid 
protsesse ja lahendusi 
tulevikuprobleemidele.

Nanotehnoloogial võib olla roll Euroopa 
2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias esile tõstetud 
probleemide lahendamisel. Sellise 
progressi võimaldava tehnoloogia edukas 
kasutuselevõtt võib suurendada liidu 
tööstuse konkurentsivõimet, pakkudes 
uuenduslikke ja täiustatud tooteid või 
tõhusamaid protsesse ja lahendusi 
tulevikuprobleemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes 
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ja luua seeläbi 
elujõulised kommertstooted. 
Riskihindamise ja -juhtimise ning 
vastutustundliku valitsemise küsimused 
määravad ära nanotehnoloogia tulevase 
mõju ühiskonnale ja majandusele.

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes 
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ja luua seeläbi 
turvalised, jätkusuutlikud ja elujõulised 
kommertstooted. Riskihindamise ja -
juhtimise ning vastutustundliku valitsemise 
küsimused määravad ära nanotehnoloogia 
tulevase mõju ühiskonnale ja majandusele, 
ja seega toetatakse läbi „Horisont 2020” 
raamprogrammi peamiselt nende 
valdkondade tegevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Yves Cochet, Jill Evans
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu keskendutakse tegevuses 
nanotehnoloogia ulatuslikule ja
vastutustundlikule kasutamisele 
majanduses, et kasu ühiskonnale ja 
tööstusele oleks suur. Võimaluste (sh uute 
ettevõtete ja uute töökohtade) loomiseks 
peaks teadusuuringud andma vajalikud 
abivahendid standardimise ja õigusnormide 
õige rakendamise jaoks.

Seetõttu keskendutakse tegevuses 
nanotehnoloogia vastutustundlikule ja
jätkusuutlikule kasutamisele majanduses, 
et kasu keskkonnale, ühiskonnale ja 
tööstusele oleks suur. Võimaluste (sh uute 
ettevõtete ja uute töökohtade) loomiseks 
peaks teadusuuringud andma vajalikud 
abivahendid standardimise ja õigusnormide 
õige rakendamise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Järgmise põlvkonna nanomaterjalide, -
seadmete ja -süsteemide väljatöötamine

(a) Järgmise põlvkonna nanomaterjalide, -
seadmete ja -süsteemide väljatöötamine, 
võttes arvesse ettevaatusprintsiipi

Or. en

Muudatusettepanek 190
Frédérique Ries

Ettepanek vastu võtta määrus
I lisa – osa II – punkt 1.2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites.

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites, eriti elektroonikas, 
meditsiinis, uue energia ja uute 
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materjalide sektorites.

Or. fr

Selgitus

Nanoskaala kasutamine toodete omaduste ja vastupidavuse parandamiseks on enam 
põhjendatud teatavates tööstussektorites või meditsiinis (võimalus süstida ravimit vähirakku 
pikema aja jooksul) kui teistes sektorites. Selle revolutsioonilise tehnoloogia kasutamine tuleb 
kahtluse alla seada näiteks toiduainetetööstuses, kuna nanoosakeste ohutus tervisele (nad 
võivad tungida rakkudesse ja sinna koguneda) ja keskkonnale ei ole tõestatud.

Muudatusettepanek 191
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine, eriti kui seda 
tehnoloogiat kasutatakse valmistamaks 
tooteid, mis puutuvad vahetult kokku 
inimkehaga.

Or. fr

Selgitus

Seotud sama teemat puudutava muudatusettepanekuga, vt. I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.2 
– punkt 1.2.3 – alapunkt a – lõige 1.

Muudatusettepanek 192
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine, ja asjakohaste 
katsemeetodite arendamine, et hinnata 
nanotehnoloogiate ja tehniliselt 
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valmistatud nanomaterjalide mõju 
inimtervisele ja keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 
nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 
mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 
pakkuda abivahendeid riski hindamiseks ja 
juhtimiseks kogu nende olelustsükli 
jooksul.

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 
nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 
mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 
pakkuda sobivaid mitteloomseid 
abivahendeid riski hindamiseks ja 
juhtimiseks kogu nende olelustsükli 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjale arendatakse üha enam ja kasutatakse paljude erinevate toodete juures. Kuid 
paljud olemasolevad toksilisuse määramise meetodid on nanomaterjalide hindamiseks 
ebasobivad, seega tuleb tekitada tungiv vajadus luua uus, inimesele asjakohane, mitteloomne 
lähenemisviis nanomaterjalide katsetamiseks.

Muudatusettepanek 194
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma.

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma, 
võttes arvesse ettevaatusprintsiipi ning 
hinnates konkreetsete kasutuste 
sotsiaalset vastuvõetavust ja asjakohasust.
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Or. en

Muudatusettepanek 195
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, mastaapide 
suurendamisele, et saavutada 
masstootmist, ja mitmeotstarbelistele 
seadmetele, mis võimaldab teadmiste 
edukat ülekannet tööstuslikku 
innovatsiooni.

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 
tuum ja peamised progressivõimaldajad. 
Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 
hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud 
omadused, on hädavajalikud tööstuse 
konkurentsivõime parandamiseks ja 
säästva arengu saavutamiseks 
mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 
sektorites.

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 
tuum ja peamised progressivõimaldajad. 
Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 
hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud 
omadused, eriti seoses ressursi- ja 
energiatõhususega, on hädavajalikud 
tööstuse konkurentsivõime parandamiseks 
ja säästva arengu saavutamiseks 
mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 
sektorites.

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.3.3 – alapunkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive, 
kriitiliste toormaterjalide või ohtlike 
ainete asendamist. Uuenduslike 
ärimudelimeetodite arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.3.3 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) uued materjalid seoses 
kultuuripärandi säilitamise ja 
restaureerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
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põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid, ning tagada 
sellega kindel rakendamise tegevuskava.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 
mõista selle tehnoloogia tähendust ning 
mõju. Seda tugevdab biotehnoloogia 
kasutamise üldiste ja konkreetsete riskide 
juhtimise, tehnoloogia kasutamisele 
avalduva majandusliku ja keskkondliku 
mõju ja tervise ning ohutuse hindamise 
aspektide ühendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20%ni
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
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biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 %
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. Liidu 
ettevõtted võivad saada kasu CO2-
heitkoguse vähendamisest, biotehnoloogia 
protsessidest ja biotoodetest, mis on 
2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20% ravimitest ja 50%
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Biotehnoloogia võib luua võimalusi 
mereressursside kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10% aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik ja 
põllumajanduslik kasutus, nagu toidu ja 
sööda tootmine, biokemikaalid, mille 
turuosa suureneb 2015. aastaks 
hinnanguliselt 12–20%ni
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
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2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 %
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

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

Or. en

Selgitus

Biotehnoloogia on tähtis ka põllumajandusele.

Muudatusettepanek 203
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tipptaseme biotehnoloogia kui tulevase 
innovatsiooni taganttõukaja edendamine

(a) Tipptaseme biotehnoloogia kui tulevase 
innovatsiooni taganttõukaja edendamine 
ilma loodusliku keskkonna 
vahelesegamise riskita ning võttes arvesse 
ettevaatusprintsiipi

Or. en

Muudatusettepanek 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt a – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt bioloogia 
süsteemid, bioinformaatika ja sünteetiline 
bioloogia ning süsteemibioloogia) 
arendamine, mis annavad suurt lootust 
täiesti uudseteks kasutusviisideks.

Or. en

Selgitus

Biotehnoloogia potentsiaal ei tohiks olla piiratud tööstuslike protsessidega vaid katma kõiki 
asjakohaseid tooteid ja protsesse.

Muudatusettepanek 205
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 206
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 

Alustehnoloogia (nt arvutustel põhineva 
keemia ja süsteemibioloogia, genoomika, 
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molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

metagenoomika, proteoomika, suure 
jõudlusega in vitro platvormide, 
kiibisüsteemide ja molekulaarsete 
abivahendite) arendamine, et suurendada 
edumaad ja konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt süsteemibioloogia, 
genoomika, metagenoomika, proteoomika, 
fenoomika ja molekulaarsete abivahendite) 
arendamine, et suurendada edumaad ja 
konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en

Selgitus

Süsteemibioloogia on kõige laiem termin, mis peaks olema tähtsuselt esimene. Teised terminid 
on mõeldud rohkem konkreetsematele valdkondadele.

Muudatusettepanek 208
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites. 
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Analüüsivahendeid toetatakse siis, kui 
need on seotud teraapiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Keskkonna-, ühiskonna- ja eetilised 
probleemid
Eesmärk on uurida keskkonna-, 
ühiskonna- ja eetilisi probleeme seoses 
teatud tüüpi tehnoloogiatega, arendades 
välja hindamisprotsessid, mis hõlmavad 
laiaulatuslikku konsultatsiooni 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.4.3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Ühiskonna- ja eetilised probleemid
Võttes arvesse ühiskonna- ja eetiliste 
probleemide poliitikaprotsesside 
ülesehitust seoses teatud tüüpi 
tehnoloogiatega, arendades välja 
hindamiskriteeriumid ja -menetlused 
laiaulatuslike konsultatsioonide kohta 
sidusrühmadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.5.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja 
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja 
ressursi- ja energiatõhusamaks 
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 
CO2-heitega majanduse suunas ja täita 
kogu liidus tööstussektori tekitatavate 

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele, ressursi- ja 
energiatõhusamatele, teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 
CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse 
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kasvuhoonegaaside vähendamise 
kokkulepet aastaks 2050.

suunas ja täita kogu liidus tööstussektori 
tekitatavate kasvuhoonegaaside 
vähendamise kokkulepet aastaks 2050.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.5.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine.

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine, materjalide tõhusus ning suletud 
ahela süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.5.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia 
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatõhususe suurendamine ja CO2-
heitkoguse vähendamine säästva 
ehitustehnoloogia väljatöötamise ja 
kasutuselevõtuga.

Or. it

Muudatusettepanek 215
Yves Cochet, Jill Evans
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.5.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
ressursi- ja energiatõhusa tehnoloogia, 
protsesside ja materjalide kasutuselevõtu 
propageerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6.2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus, mis on mõeldud teadusuuringute 
ja maailmaruumiga seotud rakenduste 
arendamiseks, pühendatakse eelkõige 
ühiskonnaprobleemide, sh kliimamuutus, 
keskkond, jätkusuutlikud 
transpordisüsteemid ja põllumajandus, 
lahendamise toetamiseks. Teadmiste 
jagamise eesmärgid ja 
koostalitlusvõimeline areng toestavad 
nendes valdkondades rahalise toetuse 
olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6.3 – alapunkt c – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 
Uuendused andmete käitlemises, 
levitamises ja koostoimivuses, eriti 
geoteaduse andmetele ja metaandmetele 
tasuta juurdepääsu ja vahetamise 
soodustamine muudavad 
kosmosetaristusse tehtud investeeringud 
tulutoovamaks ning aitavad kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 
eelkõige kui neid kooskõlastatakse üle 
maailma, nagu Maa jälgimise süsteemide 
süsteem, Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programm Galileo või valitsustevaheline 
kliimamuutuste rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
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satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste ja 
ookeaniseire rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6.3 – alapunkt c – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse laiahaardeliste ja 
püsivate keskkonnaseire ja -
teabesüsteemide arendamisele, sealhulgas 
edendades koostööd kliima 
modelleerimise kogukondade ja 
keskkonnaseire ja -andmete haldamise 
kogukondade vahel. Liikmesriikide
kaasamine sellisesse koostöösse on 
hädavajalik, kuna tihti on riiklikud 
ametiasutused dokumenteeritud andmete 
omanikud.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6 a. Ökoinnovatsioon
Ökoinnovatsiooni konkreetne eesmärk
Ökoinnovatsiooni konkreetne eesmärk on 
edendada innovatiivset Euroopa tööstust 
ning innovatiivset ühiskonda, luues uusi 
tooteid, protsesse ning teenuseid, mis 
tagavad keskkonnasäästliku 
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majanduskasvu ja keskkonnakasu ning 
mis on tuntud maailmas juhtiva rolli 
hoidmise poolest. Eesmärk on suurendada 
vahendite tõhusust, vähendada 
keskkonnamõjusid, vältida (vee) reostust 
ja/või saavutada tõhusam ning 
vastutustundlikum loodusvarade 
kasutamine.
Põhjendused ja liidu lisandväärtus
Tööstuse juhtpositsioon 
ökoinnovatsioonis viib 
keskkonnakaitsemeetmete ja paindlikkuse 
tõhustamiseni majanduses, olles samal 
ajal tasuv ja ettevõtjatele ning 
ühiskonnale, maapiirkondades ja ka 
linnades, üleüldiselt kasulik. Maailmaturg 
(2020) muutub keskkonnasäästlikule 
tööstusele üha enam ja enam avatumaks 
ning see ELi ettevõtlussektor on juba 
praegu tõusuteel: ELi ökotööstused on 
tihti maailmas juhtival positsioonil. 
„Horisont 2020” raamprogramm peab 
seda edasi arendama. Ökoinnovatsioon 
peab täitma kõik majanduse ja ühiskonna 
sektorid ning panema aluse Euroopa
olulisele konkurentsieelisele, et astuda 
kindlalt vastu jätkusuutlikkuse 
väljakutsele. Seetõttu on ökoinnovatsioon 
progressi võimaldav tehnoloogia.
Ökotööstuse moodustab hulk väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid. Sellised 
ettevõtted moodustavad ligikaudu pool 
kõikidest töökohtadest. Seega peavad 
VKEd koostöös suuremate 
tööstuspartneritega mängima suuremat 
rolli innovatiivsetes uutes tehnoloogiates 
ja lahendustes ning nende rakendamises.
Peamised innovatsiooniallikad on 
ökoinnovatsiooni ja teiste progressi 
võimaldavate tehnoloogiate vahel, 
alustades IKTga (seire ja sensor) ja 
nanotehnoloogiatega.
Tegevuse põhisuunad
Ökoinnovatsioon on mis tahes liiki 
innovatsioon, mille tulemus või eesmärk 



AM\906315ET.doc 39/69 PE492.608v01-00

ET

on säästva arengu märkimisväärne ja 
nähtav edendamine, vähendades 
keskkonnamõju, suurendades 
vastupanuvõimet keskkonnakoormusele 
või tagades loodusvarade tõhusama ja 
vastutustundlikuma kasutamise.
Ökoinnovatsiooni tegevused keskenduvad 
jätkusuutlikele innovatsioonidele 
järgmistes valdkondades:
a) Säästva energia varustus
b) Energiatõhusus
c) Materjalitõhusus
d) Säästev liikuvus
e) Vesi
f) Jäätmed

Or. en

Muudatusettepanek 221
Frédérique Ries

Ettepanek vastu võtta määrus
I lisa – osa II – punkt 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 
suurusest tingitud probleeme, mis ei 
võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas. 
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma 
innovatsioonivõimet suurendama. Et 
kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 
konkureerida, peavad nad teadmisi ja 

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 
suurusest tingitud probleeme, mis ei 
võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas. 
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma 
innovatsioonivõimet suurendama ja 
omama lihtsustatud juurdepääsu 
erinevale rahalisele toetusele (laenud, 
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äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 
tegema kiiremini ja suuremas mahus. 
Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 
innovatsiooni, suurendades nii nende 
konkurentsivõimet ja kasvu.

garantiid, riskikapital). Et kiiresti areneval 
üleilmsel turul edukalt konkureerida, 
peavad nad teadmisi ja äriideid looma, 
kasutusse võtma ja rahaks tegema kiiremini 
ja suuremas mahus. Ülesanne on ärgitada 
VKEdes rohkem innovatsiooni, 
suurendades nii nende konkurentsivõimet 
ja kasvu.

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada, sealhulgas tehnoloogilise 
innovatsiooni ja ELi seadusandluse 
vahelise sidususe puudumine.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
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läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.
Iseäranis puuetega inimeste hulgas esineb 
kaks kuni kolm korda rohkem tööpuudust 
kui inimeste hulgas, kellel puuet ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõikehõlmavad, kõrgetasemelised 
ja majanduslikult jätkusuutlikud tervishoiu-
ja hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 

Kõikide inimeste elukestev vaimne ja 
kehaline tervis ja heaolu, kõrgetasemelised 
ja majanduslikult jätkusuutlikud tervishoiu-
ja hooldussüsteemid ning uued 
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töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid, majandusega 
tegelemise lahendused seoses vananeva 
rahvastikuga ning uued töövõimalused ja 
majanduskasv – need on eesmärgid, mida 
soovitakse saavutada käsitletavatele 
probleemidele vastamiseks läbiviidavate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisega, ning need aitavad suurel 
määral kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide täitmisele.

Or. en

Selgitus

Lähitulevikus võib oodata sotsiaalsete aspektide tähtsuse suurenemist.

Muudatusettepanek 227
Philippe Juvin

Ettepanek vastu võtta määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised, tõhusad ja 
majanduslikult jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid, tervishoiu õiglane 
kättesaadavus ja tagamine kogu ELis ning 
uued töövõimalused ja majanduskasv –
need on eesmärgid, mida soovitakse 
saavutada käsitletavatele probleemidele 
vastamiseks läbiviidavate teadusuuringute 
ja innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tugevdama peaks haiguste 
teadusuuringuid, mis tulenevad 
temperatuuri tõusust ja kliimamuutusest, 
mis mõjutavad eriti Vahemere piirkonna 
riike, kuid mitte ainult neid.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringutega parandatakse 
arenenud teraapiaid ja rakuteraapiaid 
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ning keskendutakse krooniliste ja 
degeneratiivsete haiguste ravile.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja 
vaeguste ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Or. en

Selgitus

I lisa 1. eesmärgis Tervis, demograafilised muutused ja heaolu, seostatakse „puuet” 
süstemaatiliselt „haigusega”. Kui peaks esinema puuetega inimestega seotud ennetavaid ja 
rehabilitatsiooni kohta käivaid teadusuuringuid, on sõna „vaegus” kasutamine eelistatud, et 
peegeldada puude sotsiaalset mudelit või puude õigustel põhinevat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 231
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.
Tervishoiupoliitikas ja teistes 
poliitikavaldkondades puuduvad meetmed 
elukvaliteedi edendamiseks. Samuti ei 
investeerita piisavalt diagnoosijärgsete 
haigusestaadiumide alastesse 
teadusuuringutesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 232
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
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151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö kuid ka 
juurdepääsuga haiguste ja puuete 
asjakohasele ning eriravile ja kontrolli all 
hoidmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva vaimse ja kehalise 
tervise ja heaolu tagamisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vältimine, 
vähendamine või samal tasemel hoidmine 
nii, et need ei muutuks jätkusuutmatuks, 
sõltub osaliselt kõikide inimeste elukestva 
tervise ja heaolu tagamisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
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151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõigi 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kodanike 
paremast teavitamisest ja kõigi inimeste 
elukestva tervise ja heaolu mõjutavate 
tegurite optimeerimisse kaasamisest ning 
on seepärast seotud tulemusliku 
ennetustöö, haiguste ja puuete ravi ja 
kontrolli all hoidmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Kartika Tamara Liotard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või 
samal tasemel hoidmine nii, et need ei 
muutuks jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt 
kõikide inimeste elukestva tervise ja 
heaolu tagamisest ning on seepärast 
seotud tulemusliku ennetustöö, haiguste ja 
puuete ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Demograafilistel muutustel, 
eriti vananemisel, on märkimisväärne 
sooline mõõde, enamiku vananevast 
elanikkonnast ning hooldajatest 
moodustavad naised. Võttes vastu 
terviklikuma lähenemisviisi ja arvestades 
lisaks teistele faktoritele ka sooliste 
erinevustega seoses tulemusliku 
ennetustöö, haiguste ja puuete ravi ja 
kontrolli all hoidmisega, tagab kõikidele 
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elukestva tervise ja heaolu ning seega 
vähendab neid kulutusi, et mitte muutuda 
jätkusuutmatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõigi 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 
muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 
aina kallimaks ning eelduste kohaselt 
suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 
2060. aastaks peaaegu kaks korda, 
kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 
151 miljonini, ning üle 80-aastaste 
eurooplaste arv suureneb samal 
ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 
muutuvad liidu tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõigi 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, tervise 
riskitegurite teadvustamise suurendamise 
ning haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 239
Glenis Willmott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
respiratoorsed, neuroloogilised ja vaimsed 
häired, ülekaalulisus ja rasvumine ning 
mitmed talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu. Kroonilised mittenakkavad haigused 
põhjustavad 86% kõikidest surmadest 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
Euroopa piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 241
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 242
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. 

Muudatusettepanek 243
Peter Liese, Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 244
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kroonilised haigused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Or. en

Selgitus

Täielikku nimekirja haiguste kohta, mida tuleks rahastada, on võimatu koostada, seega on 
eelistatud, et ühtegi haigust ei nimetata, mis jätab võimaluse rahastada kõiki krooniliste 
haiguste valdkondi.

Muudatusettepanek 245
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Edite Estrela
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 120 miljonit liidu kodanikku 
kannatavad reumaatiliste ja 
lihasluukonna haiguste all ja 27 miljonit 
inimest liidus põeb diabeeti, samas kui 
ajutegevuse häiretega (muu hulgas vaimset 
tervist kahjustavate häiretega) seotud 
kogukulu hinnatakse 800 miljardile eurole
ja reumaatiliste ja lihasluukonna 
haigustega seotud kogukulu hinnatakse 
240 miljardile eurole. Mitme kõnealuse 
haiguse juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Glenis Willmott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
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ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Enamike krooniliste 
mittenakkushaiguste puhul on 
põhjustajaks neli riskifaktorit: tubaka 
tarbimine, tasakaalustamata toitumine, 
alkoholi tarbimine ja vähene kehaline 
aktiivsus.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro. Vähk
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus, samas kui 
rohkem kui 27 miljonit inimest liidus põeb 
diabeeti ja ajutegevuse häiretega (muu 
hulgas vaimset tervist kahjustavate 
häiretega) seotud kogukulu hinnatakse 800 
miljardile eurole. See number suureneb 
dramaatiliselt veelgi – suures osas 
Euroopa vananeva elanikkonna ja sellest 
tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 
(nt Parkinsoni ja Alzheimeri tõved) 
tulemusena. Mitme kõnealuse haiguse 
juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
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haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist.

Or. en

Selgitus

Ajutegevuse häiretega on seotud erilised sotsiaal-majanduslikud tegurid ning neile vastav 
tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses teadusuuringute rahalisi vahendeid, et 
selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid ravi võimalusi. 
See on eriti tõene neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on tervishoiusüsteemidele 
vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.

Muudatusettepanek 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
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haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist. 

Or. en

Selgitus

Ajutegevuse häiretega on seotud erilised sotsiaalsed ja majanduslikud kulutused ning neile 
vastav tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses rahalisi vahendeid teadusuuringute 
tarbeks, et selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid 
ravivõimalusi. See on eriti vajalik neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on 
tervishoiusüsteemidele vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.

Muudatusettepanek 250
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
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märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist.

Or. en
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Selgitus

Ajutegevuse häiretega seoses lasub inimesele suur koorem ja sotsiaalsed kulutused ning neile 
vastav tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses rahalisi vahendeid teadusuuringute 
tarbeks, et selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid 
ravivõimalusi. See on eriti vajalik neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on 
tervishoiusüsteemidele vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.

Muudatusettepanek 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuid teiste haiguste puhul, eriti 
neurodegeneratiivsete haiguste puhul, 
vajavad tõhusad ennetavad strateegiad 
kõigepealt märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haruldased haigused on ELi ja 
liikmesriikide jaoks jätkuvalt tähtis 
mureküsimus. 6000 kuni 8000 haruldast 
haigust puudutavad umbes 30 miljonit 
inimest kogu Euroopas. Tõhusa ravi saab 
välja arendada ainult juhul, kui 
liikmesriigid teevad koostööd, kuna igas 
liikmesriigis eraldi esinevad juhtumid ei 
ole piisavad tõhusate teadusuuringute 
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korraldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaimse tervise probleemid moodustavad 
peaaegu 20% Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa 
piirkonna haigustest – üks neljast 
inimesest võitleb oma elu mingis etapis 
vaimse tervise probleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastehaigused, sh enneaegselt sündinud 
lapsed.
Laste tervis on Euroopa Liidu üks peamisi 
prioriteete. Sarnaselt haruldastele 
haigustele saab tõhusaid teadusuuringuid 
ning ravi välja arendada ainult Euroopa 
jõupingutusi ühendades.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Philippe Juvin
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Ettepanek vastu võtta määrus
I lisa – osa III – punkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nakkushaiguste levik (nt HIV / AIDS ja 
malaaria) ja peaaegu kadunud 
nakkushaiguste (nt süüfilis ja 
tuberkuloos) taasesinemine on globaalne 
probleem, mis põhjustab kogu maailmas. 
41% haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 
eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 
8%. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 
epideemiateks ja suureneva 
ravimiresistentsuse ohuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 257
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks. 
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile, s.o juurdepääs 
tervishoiualasele asjatundlikkusele, 
varajasele diagnoosile, asjakohasele 
ravile ning kvaliteetsele hooldusele.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks, 
samas kui rahvatervise alaste 
sekkumismeetmete, tervise soodustamise, 
riskifaktorite vähendamise ja 
kõrvaldamise strateegiad on pikemas 
perspektiivis kulutasuvad. Tegeleda on 
vaja püsivate erinevuste probleemiga 
tervishoiuvaldkonnas ning kõikidele
eurooplastele tuleb võimaldada juurdepääs 
tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Carl Schlyter
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks ja 
inimeste heaolu nimel tehtavate 
loomkatsete õigustatus on üha rohkem 
kaheldav. Nende regulatiivset teadust 
peab parandama. Tegeleda on vaja 
püsivate erinevuste probleemiga 
tervishoiuvaldkonnas ning kõikidele 
eurooplastele tuleb võimaldada juurdepääs 
tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Or. en

Selgitus

ELi teadusuuringud peaksid toetama rõhuasetuse muutmist biomeditsiinilises teadustöös, 
lõpetades loomkatsed ning liikudes rohkem 21. sajandi uudsete katsete suunas. Edasiminekud 
molekulaarses bioloogias, biotehnoloogias ja teistes valdkondades sillutavad teed suurtele 
edusammudele, mille abil saavad teadlased hinnata ravimeid ja vaktsiine. Need edasiminekud 
teevad katsetamise kiiremaks, vähem kulukamaks ja otseselt inimestesse puutuvaks.

Muudatusettepanek 261
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üha enam uuringuid näitavad samuti
teatud kemikaalide ohtlikku mõju meie 
endokriinsüsteemile ja tervisele. Usutakse, 
et need sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad ained põhjustavad eriti 
kombineerituna muu hulgas beebieas 
poiste suguelundite väärarengut, varajast 
puberteeti noorte tüdrukute seas, viljatust, 
rasvumist ja diabeeti. Seetõttu on vajalik, 
et seda ala üksikasjalikult uuritakse. 
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Or. da

Muudatusettepanek 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 263
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Eelkõige on vaja 
suuremahulist inimese bioloogial 
põhinevat teadusuuringut, et avastada 
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reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist.

bioloogilise arengu tähtsamad sündmused 
geneetiliste ja rakuprotsesside varajaste 
katkestuste ning inimeste tervisele 
kahjulike tulemuste ilmnemise vahel.
Lisaks nõuab nende probleemide 
esinemine kogu Euroopas ja paljudel 
juhtudel kogu maailmas reageerimist, mis 
hõlmab kõrgetasemeliste valdkondade- ja 
sektoritevaheliste meeskondade koostöö 
pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Alda Sousa

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

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

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

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest ja tõhusast teadustöö 
tulemuste levitamisest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist, mitte üksnes 
liidus, vaid kogu maailmas, toetades 
näiteks teadus- ja arendustegevuse 
suutlikkust endeemilistel aladel ja 
endeemiliste haiguste, nimelt malaaria, 
dengue’i palaviku ja tuberkuloosi alal.
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Or. pt

Muudatusettepanek 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui teadusuuringuga tagatakse ühiskonnale maksimaalne kasu, peaks see kaasa tooma mitte 
ainult innovatiivseid ja tõhusaid lahendusi, vaid selle tulemused peaksid olema kättesaadavad 
ka suuremale avalikkusele.

Muudatusettepanek 266
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 267
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 
toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 
pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 
ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 
tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 
arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 

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

puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 
saab samuti kõige paremini vastata 
integreeritult, kui rääkida näiteks 
stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, ravi andmisest 
erinevate erialade ekspertidega keskustes, 
haruldaste haiguste ravist ning toetatud või 
iseseisva elamisega seotud lahenduste 
pakkumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en


