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Muudatusettepanek 270
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, sealhulgas 
ülekaalulisusest, mis on paljude 
krooniliste haiguste üks suurimaid 
põhjusi, tulemuslikest ennetusvahenditest, 
näiteks vaktsiinidest, tõhusast 
tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Or. da

Muudatusettepanek 273
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 
toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 
haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka rahvatervise ja 
teadusuuringute tulemuste ning tervist 
määravate tegurite mõistmisest, 
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 
vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest.
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Muudatusettepanek 274
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tõhus tervishoiu edendamine ja 
teadlikkuse suurendamine riskiteguritest 
aitavad ennetada haigusi, parandada heaolu 
ja on kulutasuvad. Tervishoiu edendamine 
ja haiguste ennetamine sõltub ka tervist 
määravate tegurite mõistmisest, ELi 
ühistel näitajatel põhinevatest andmetest,
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 
vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest.

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 

Edukad jõupingutused haiguste ja 
funktsioonihäirete ning talitluskahjustuste 
ennetamiseks, kontrolli all hoidmiseks ja 
ravimiseks tuginevad neid määravate 
tegurite ja põhjuste, nende kulgemise ja 
mõjude üldisele mõistmisele ning ka hea 
tervise ja heaolu aluseks olevatele 
teguritele. Samuti on olulisel kohal 
andmete tõhus jagamine, andmete 
sidumine laiaulatuslike kohortuuringutega 
ning uurimistulemuste ülekandmine 
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kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. 
Biomeditsiinilise teadustöö tulemustele 
tuginemine meditsiini arendamisel 
mitmesuguste haiguste raviks kõikidele 
kodanikele mõistliku hinnaga 
diagnostika, ravi ja tervishoiu jaoks on 
jõuline vahend, suurendamaks kõikide 
patsientide tervisekindlustust ja 
tervisehoolduse tõhusust ning 
elukvaliteeti. Samuti on olulisel kohal 
andmete tõhus jagamine, andmete 
sidumine laiaulatuslike kohortuuringutega 
ning uurimistulemuste ülekandmine 
kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 277
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu (nt 
multidistsiplinaarsete haiguste puhul 
spetsiifilistes ekspertkeskustes).

Or. en

Muudatusettepanek 278
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
standardiseeritud andmetöötlus, andmete 
sidumine laiaulatuslike kohortuuringutega 
ning uurimistulemuste ülekandmine 
kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu.

Or. da
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Muudatusettepanek 279
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike, eelkõige 
ELi kohortuuringutega (mis tuginevad 
Framinghami südame-veresoonkonna 
haiguste kohortuuringu näitel) ning 
uurimistulemuste ülekandmine kliinilisse 
töösse, eeskätt mitmes keskuses tehtavate
kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb arendada personaalset meditsiini, et 
luua uusi profülaktikameetodeid ja 
ravistrateegiaid, mida saab kohandada 
patsiendi vajadustele, et tõhustada 
haiguste ennetamist ja varajast 
avastamist. On vaja kindlaks teha tegurid, 
mis mõjutavad ravi määramist ja haiguse 
põhjuste sügavamat, teaduspõhist 
uurimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 281
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en

Selgitus

Kroonilised haigused on ELi eesmärgi – suurendada Euroopa kodanike tervena elatud 
eluaastate arvu aastaks 2020 kahe võrra – suurim väljakutse. Oleks vaja konkreetset viidet, et 
tagada, et ennetus- ja raviteenuste pakkumise, parimate tavade levitamise ja tehnoloogiliste 
ja sotsiaalsete uuenduste alaste otsuste parandamisest saaksid kasu ka kõik kroonilisi haigusi 
põdevad inimesed.

Muudatusettepanek 282
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja funktsioonihäirete
põhjustatud koormus vananeva 
elanikkonna tingimustes esitab tervishoiu-
ja hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. 
Kui tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel inimestel ja 
neil, kelle puude või töövõimetuse 
põhjuseks elu jooksul tekkinud 
terviseprobleemid, jääda aktiivseks ja 
sõltumatuks. See aitab kaasa nende 
füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 
suurendamisele ja selle pikemale kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide üksikisikute 
teenistuses, olenemata nende vanusest, 
soost ja majanduslikest võimalustest, on 
vaja teha jõupingutusi ennetustöö ja raviga 
seotud otsusetegemise parandamiseks, 
määratleda tervishoiu- ja hooldussektori 
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hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

parimad tavad ning toetada nende jagamist, 
toetada integreeritud hooldust (vajadusel 
spetsialiseeritud keskustes) ning 
tehnoloogiliste, organisatsiooniliste ja 
sotsiaalsete uuenduste laialdast 
rakendamist, mis võimaldab eeskätt 
eakamatel ja puudega inimestel, samuti 
ravil viibivatel inimestel, jääda aktiivseks 
ja sõltumatuks. See aitab kaasa nende 
füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 
suurendamisele ja selle pikemale kestusele 
ning elukvaliteedile. 

Or. en

Muudatusettepanek 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
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jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad, suurendada 
kodanike ja patsientide tervisealast 
kirjaoskust ning toetada nende jagamist, 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogiliste, organisatsiooniliste ja 
sotsiaalsete uuenduste laialdast 
rakendamist, mis võimaldab eeskätt 
eakamatel ja puudega inimestel jääda 
aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab kaasa 
nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 
suurendamisele ja selle pikemale kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö, ravi ja diagnostikaga seotud 
otsusetegemise parandamiseks, määratleda 
tervishoiu- ja hooldussektori parimad tavad 
ning toetada nende jagamist, toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 288
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– III osa – jaotis 1.3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist.

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka kõigi tervise 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
patsientide organisatsioonide 
kaasamisele, et arendada teaduse ja 
innovatsiooni tegevuskava, mis kaasab 
aktiivselt kodanikke ja kajastab nende 
vajadusi ja ootusi.

Or. en

Selgitus

ELi rahastatud terviseuuringud peaksid peegeldama, kes on need kodanikud, kelle vajadusi ja 
ootusi tuleb silmas pidada – need on patsiendid. Patsientide organisatsioonid saavad oma 
teadmiste, arusaamade ja ideedega ideaalselt kaasa aidata teadusuuringute kava koostamisel, 
kõigi suuremate sidusrühmade vaheliste mõtestatud suhete kujundamisel; nende kaudu 
räägivad patsiendid oma probleemidest ühel häälel.

Muudatusettepanek 289
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
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turuvõimaluste arendamist. turuvõimaluste arendamist. Euroopa Liidu 
konkurentsivõime kõrge taseme ja 
tulevaste uuenduste saavutamisel on 
laiapõhjaline teadustöö äärmiselt oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja 
uute turuvõimaluste arendamist.

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades uute 
turuvõimaluste arendamist ja Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ning 
toetades VKE-sid.

Or. fr

Muudatusettepanek 291
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; 
haiguste tekkele ja mürgitusteni viivate 
asjaolude mõistmine ja põhjuste välja 
selgitamise parandamine, samuti 
biomarkerite ning toimemehhanismide 
parem mõistmine; haiguse mõistmise ja 
diagnoosimise parandamine; tõhusate 
uurimisprogrammide väljatöötamine ja 
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kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; paremate ennetavate 
vaktsiinite väljatöötamine; in-silico 
meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 
hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 
haiguse ravimine; teadmiste kasutuselevõtt 
kliinilises töös ja laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; inimese tervise ja 
haiguse tagamaid uurivate teaduslike 
vahendite ja meetodite parandamine, et 
toetada poliitikakujundamist ja 
regulatiivseid vajadusi; 
tervishoiusüsteemide kujundamine 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks ning 
erinevuste vähendamine tõenditele 
tugineva otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite)
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 

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

silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; puuetega inimeste 
tervishoiu ja ravivõimaluste asjakohasuse 
ja kvaliteedi ja raviliikide ebavõrdsuse 
mõistmine, sealhulgas arusaamine sellest, 
mida see tähendab puuetega inimesele (nt 
otsustusvabaduse puudumine); aktiivsena 
vananemine, vanurite ja puuetega 
inimeste, kes eriti vajavad kõrgetasemelist 
abi, sõltumatu ja toetatud elamine;
inimeste mõjuvõimu suurendamine oma 
tervise eest hoolt kandmisel; teaduslike 
vahendite ja meetodite parandamine, et 
toetada poliitikakujundamist ja 
regulatiivseid vajadusi; 
tervishoiusüsteemide kujundamine 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks ning 
erinevuste vähendamine tõenditele 
tugineva otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil, sealhulgas 
erinevate puuetega inimeste vajaduste 
rahuldamiseks, sealhulgas tööturul 
osalemiseks ja sinna jäämiseks vastavad 
Euroopa tervishoiuteenused ja nende 
tõhususe uurimine.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

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

edendamise ja haiguste ennetamise 
parandamine; haiguse mõistmise ja 
diagnoosimise parandamine; tõhusate 
uurimisprogrammide väljatöötamine ja 
haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; paremate ennetavate 
vaktsiinite väljatöötamine; in-silico
meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 
hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 
haiguse paremini ravimine, võimaldades 
kõikidele diagnoosimise, ravimise ja 
tervisehoolduse; teadmiste kiirem ja 
tõhusam kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; tervena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; 
palliatiivsete, reproduktiivtervise 
raviteenuste kättesaadavuse ja tingimuste 
parandamine ning inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 294
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

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

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate ja konkreetsete sõeluuringute 
kättesaadavuse arendamine ning 
parandamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; tähelepanuta 
jäetud haiguste väljaravimise 
edendamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; paremate ennetavate 
vaktsiinite väljatöötamine; in-silico 
meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 
hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 
haiguse ravimine; teadmiste kasutuselevõtt 
kliinilises töös ja laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel, sh multidistsiplinaarsete 
haiguste spetsiifiline hooldus ja ravi 
spetsialiseeritud keskustes; teaduslike 
vahendite ja meetodite parandamine, et 
toetada poliitikakujundamist ja 
regulatiivseid vajadusi; 
tervishoiusüsteemide kujundamine 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks ning 
erinevuste vähendamine tõenditele 
tugineva otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise (nt kõige efektiivsema ravi 
osutamine, mida patsiendid enim 
hindavad), uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 

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

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite 
ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste, sealhulgas psühhosotsiaalsete 
aspektide, kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; standardiseeritud 
andmete analüüsi meetodit; aktiivsena 
vananemine, sõltumatu ja toetatud elamine; 
inimeste mõjuvõimu suurendamine oma 
tervise eest hoolt kandmisel; teaduslike 
vahendite ja meetodite parandamine, et 
toetada poliitikakujundamist ja 
regulatiivseid vajadusi; 
tervishoiusüsteemide kujundamine 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks ning 
tervise ebavõrdsuse vähendamine ja
erinevuste vähendamine tõenditele 
tugineva otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil. Tegevuses 
kasutatakse täiel määral ära tõeliselt 
interdistsiplinaarse lähenemise võimalusi, 
ühendades kõigi kuue väljakutse 
teadmised ja muud tugisüsteemid, et 
tagada probleemide jätkusuutlikud 
lahendused. Tuleb julgustada aktiivset 
osalust tervishoiu võimaluste pakkumisel, 
et tagada tulemuste kiire kasutuselevõtt ja 
rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 297
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 298
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Isoleeritud diagnostilistest uuringutest ei ole kasu, kui need ei ole suunatud haiguste raviks, 
vähemalt selle laiemas mõttes.

Muudatusettepanek 299
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 1.3 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa veeprobleemidega 
toimetulemiseks tulevikus on veealase 
innovatsiooni teadusuuringutele ja 
innovatsioonialasele tegevusele vaja 
eraldada Euroopa Liidu asjakohaseid 
rahalisi vahendeid. Selleks tuleks osa 
„Horisont 2020” (aastatel 2014–2020) 
kogueelarvest eraldada selle kogu 
ühiskonna ees seisva väljakutse 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toidu ohutus ja toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku nr 31 parandus, mis peegeldab osaliselt komisjoni kommentaare mere-ja 
merendusuuringute võimaliku ulatuse küsimuses.

Muudatusettepanek 302
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 303
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 304
Elena Oana Antonescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– III osa– jaotis 2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 305
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning koondades kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse lähenemisviisi.

Or. fr

Muudatusettepanek 306
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 307
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70%, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Kõnealune toiduga seotud hädaolukord ei 
õigusta ei praegust tasakaalutust sageli 
ülemääraste riiklike toodangute ja 
toiduainete impordi tõusu vahel ega 
maailma toiduvõrgu kasvavat keerukust. 
Sellest tulenevalt on oluline, et ELil oleks 
parem ülevaade toiduvarude ringlusest, 
võttes arvesse eelkõige aastaaegade 
vaheldumist, toodete päritolu ja 
toiduainete päritolu jälgitavust.
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10% liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 2030. 
aastaks kuni 20%. Olukorras, kus fossiilse 
süsiniku varud vähenevad (oletatavalt 
väheneb nafta ja vedelgaasi tootmine 2050. 
aastaks ligikaudu 60%), peab Euroopa 
tagama ka piisava tooraine-, energia- ja 
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suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 
(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 
aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40%
ladustatakse) tähendavad väga suurt 
probleemi ja kulusid, hoolimata oma 
võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 
visatakse hinnangute kohaselt ära 30%
kogu arenenud riikides toodetud toidust. 
On vaja suuri muutusi, et seda liidus 
2030. aastaks 50% võrra vähendada. Lisaks 
ei takista riigipiirid looma- ja 
taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 
zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 
pärineva patogeeni levimist. Kuigi 
riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 
liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 
ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

Or. fr

Selgitus

ELi üks peamisi eesmärke on toiduainete parema jälgitavuse tagamine, et kiiremini tuvastada 
mürgistusi põhjustanud toiduainete päritolu ning vältida viivitusi saasteallika tuvastamisel. 
2011. aasta juunis Saksamaal aset leidnud „Escherichia coli” toidukriisi näide on siinkohal 
eriti asjakohane.

Muudatusettepanek 308
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
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maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 
põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 
lõimimise kaudu.

maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee vastupidavust ja
ökosüsteemi teenuseid põllumajanduslike 
ja keskkonnaalaste eesmärkide ning 
jätkusuutliku tootmise lõimimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähesaastava tootmisahela loomine, mis 
tagaks toiduvarud kliimamuutuse ja 
elanikkonna kasvu tingimustes, võib 
hõlmata ka paremaid haldussüsteeme, mis 
vähendavad maa/mere tasandi ja kogu 
tarneahela sisendid miinimumini. 
Põllumajandustootjate kollektiivsed 
teadmised loodusvarade, ökoloogiliste 
protsesside ja toodete kvaliteedi kohta on 
aluseks sõltuvuse vähendamisele välistest 
sisenditest. Lühemad põllumajandus-ja 
toiduainetööstuse ketid, mis põhinevad 
tarbijate usaldusel ja tootjate lähedusel 
tarbijatele, on ka vähesaastava 
tootmisahela aluseks, olles suunatud 
tarbijate nõudmiste rahuldamisele 
kvaliteetse toidu järele, võttes sealjuures 
arvesse ka loomade heaolu.

Or. en
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Muudatusettepanek 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et põllumajandus ise omab suurt säästva tootmise ja biomassi tootmise 
potentsiaali seda arvestavate saakide, vastavate omadustega taimede aretamise ja CSS 
kasutamisega põllukultuuride puhul.

Muudatusettepanek 311
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 

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

maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Paralleelselt turule orienteeritud 
funktsioonidega säästab biomajandus ka 
mitmesuguseid avalikke hüvesid, mida 
peame säilitama: põllu- ja metsamaastik, 
põllumaade ja metsade bioloogiline 
mitmekesisus, vee kvaliteet ja 
kättesaadavus, mulla funktsionaalsus, 
kliima stabiilsus, õhu kvaliteet, 
vastupidavus üleujutuse ja tulekahjude 
suhtes. Toiduga kindlustatuse, 
jätkusuutliku põllumajanduse ja üldise 
biomajandusega seotud probleemid on nii 
euroopaliku kui ka üleilmse iseloomuga. 
Liidu tasandi meetmed on väga vajalikud, 
et tuua kokku klastrid ning saavutada 
vajalik kandepind ja kriitiline mass, 
millega täiendada üksiku liikmesriigi või 
liikmeriikide rühmade tehtavaid 
jõupingutusi. Mitut toimijat hõlmavad 
meetmed tagavad vajaliku viljaka koostöö 
teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate, 
tooraine kasutajate ja lõpptarbijate vahel. 
Liidu tasand on vajalik ka selleks, et tagada 
kõnealuse probleemi sidus lahendamine 
kõikides sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 314
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 315
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 
keskendutakse sotsiaalsele ja 
majanduslikule kasule ning 
biomajandusega seotud sektorite ja turu 
uuendamisele, toetavad 

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 
keskendutakse sotsiaalsele, keskkonna-
alasele ja majanduslikule kasule ning 
biomajandusega seotud sektorite, osalevate 
osapoolte ja turu uuendamisele, toetavad 
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valdkondadevahelised teadusuuringud, mis 
soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 
praktika, toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni. Need järgivad ka 
laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis
hõlmab nii tehnoloogilist, 
mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 
kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
kaubamärke ja teenuseid.

valdkondadevahelised teadusuuringud, mis 
soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 
praktika, säästvate toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni. Need järgivad ka 
laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis 
hõlmab nii tehnoloogilist, 
mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 
kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
kaubamärke ja teenuseid. Täielikku 
tunnustamist väärib 
põllumajandustootjate ja VKEde 
potentsiaal innovatsiooni valdkonna 
toetamisel. Bioloogilisel tootmisel 
põhineva majandusliku lähenemise puhul 
võetakse arvesse kohalike teadmiste 
olulisus suutlikkuse tõstmise seisukohalt, 
samas aitavad need kohaneda ka 
tingimuste erinevuste ja tootmise 
keerukusega.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse, sealhulgas 
bioloogilist mitmekesisust Euroopa ja 
maailma perspektiivis, ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele, paindlikumatele ja 
tootlikumatele põllumajandus- ja 
metsandussüsteemidele, mis on nii 
ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega, vähese välise sisendiga ja 
mahepõllumajandus), loodusvarasid 
hoidvad, mitmekesised ja võimelised 
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kohanema muutuva keskkonnaga kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja erinevate toidutootmissüsteemide
poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta,
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, kaitsta mulla- ja 
veeressursse, otsides võimalusi 
kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega 
kohanemiseks. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid globaalsel tasandil, 
sealhulgas kaitsta bioloogilist 
mitmekesisust ja looduslikke elupaiku 
ning saada hakkama kliimamuutusega ja 
seda leevendada. Tegevus peab
soodustama süsteemset lähenemist ja
keskenduma jätkusuutlikumatele ja 
tootlikumatele põllumajandus- ja 
metsandussüsteemidele, sealhulgas 
mahepõllumajandusele, mis on nii 
ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega ja väikese sisendiga) kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele, 
mille eesmärk on tagada toiduainete 
tootmise süsteemide mitmekesisus.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Glenis Willmott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 320
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 322
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 323
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered,
kaitstes bioloogilist mitmekesisust ja 
toetades ökosüsteemi teenuseid. 
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arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa vesiviljelust.
Avatud mere ökosüsteemide puhul on 
vaja hoolikalt arvestada biotehnoloogia
kasutamisest tulenevate 
keskkonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on säilitada vee-elusressursside 
säästva tarbimise tase, suurendades
võimalikult palju sotsiaalset ja 
majanduslikku kasu, mida pakuvad 
Euroopa ookeanid ja mered. Tegevuses 
keskendutakse sellele, kuidas aidata kõige 
paremini tagada toiduvarusid, arendades 
maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.3 – punkt c – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu. Ei tohi unustada 
ettevaatuspõhimõtet, samuti 
kodanikuühiskonna muresid 
biotehnoloogia kasutamise ja levitamise 
suhtes avatud mere ökosüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 2.3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Teine eesmärk on võitlus 
sisemeredes ja jõgedes võõrliikide 
pealetungiga, mis avaldab vaieldamatut 
mõju ökosüsteemide toimimisele, häirides 
eriti nende vastupanuvõimet.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tegelda meredes ja jõgedes võõrliikide pealetungiga. Ainuüksi ELi jõgedesse on 
viimaste aastakümnete jooksul sisse toodud enam kui 400 kalaliiki, mis ajalooliselt kõnealusel 
territooriumil ei ela.
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Muudatusettepanek 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärk on edendada taastuvenergia 
baasil toimivat energiatõhusat, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, vajadusel uute turgude 
avamine standardimise, kuid ka
regulatiivse ja tutvustamistegevuse ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse keskkonna-ja sotsiaal-
majanduslikku mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 

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

tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste tootmine 
ja kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Or. en

Selgitus

Integreeritud biorafineerimisseadmete arendamist ei tohi kasutamisvaldkondadega piirata.

Muudatusettepanek 329
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – III osa – jaotis 2.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 330
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % 
Euroopa energiasüsteemist toetub ikka 
veel fossiilkütustele ning see sektor tekitab 
80 % liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5 % 
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja 
gaasiimpordist. Maailmaturu kõikuvate 
energiahindade ja energiavarustuse 
kindlusega seotud probleemide tingimustes 
kulutavad Euroopa tööstus ja tarbijad aina 
suurema osa oma sissetulekust energiale.

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Lisaks peaks taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osakaal olema 
2020. aastaks 20% energia lõpptarbimisest 
koos 20% energiatõhususe eesmärgiga. 
Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
võime tekitada vähem CO2-heidet, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Selline 
reform on vajalik, sest maailmaturu
kõikuvate energiahindadega seotud 
probleemide tingimustes (millega 
kaasnevad mureküsimused seoses
energiavarustuskindlusega), kus suureneb 
maksusurve energiaallikatele ja tuleb teha 
suuri kulutusi ELi keskkonnapoliitika 
nõuete täitmiseks, kulutavad Euroopa 
tööstus ja tarbijad aina suurema osa oma 
sissetulekust energiale.

Or. it
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Muudatusettepanek 331
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 
80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Aastaks 2050 tuleb saavutada 
kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähenemine 80–95% võrra. Kõigist 
energia tegevuskava 2050 
süsinikusisalduse vähendamise 
stsenaariumidest ilmneb, et 
energiavarustuse tehnoloogiatest 
moodustavad selle sajandi keskpaigaks 
suurima osa taastuvenergia tehnoloogiad 
ja eesmärkide saavutamise võti on energia 
lõpptarbimise tõhusus. Seetõttu on 
kohane suunata käesoleva eesmärgi 
saavutamise eelarvest 80% taastuvenergia 
ja energia lõpptarbimise tõhususe 
probleeme käsitlevatele teadusuuringutele 
ja innovatsioonile. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
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suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 
80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks lõplikku vähendamist 
80–95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist, 
kui ELis ei arendata välja uusi 
jätkusuutlikke ressursse. Maailmaturu 
kõikuvate energiahindade ja 
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Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside vähendamise lõppeesmärki aastaks 2050 ei ole veel otsustatud. Soovitud 
eesmärk on 80–95%, kuid võib-olla pole see reaalne. Euroopas on ka uusi gaasi- ja 
naftaleiukohti ning praegu tuleb otsustada, kas neid on võimalik säästvalt kasutada. 
„Horisont 2020” ei tohiks seda jätta tähelepanuta.

Muudatusettepanek 333
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi 
viia liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 80 
%, transpordisektoris vähemalt 60 % ning 
elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Juba nime järgi piirdub raamprogrammi ajakava 2020. aastaga. Seega on asjatu viidata 
võimalikele tulevikuoludele järgnevatel kümnenditel.

Muudatusettepanek 334
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 
80 %, transpordisektoris vähemalt 60 %
ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

Euroopa Komisjoni koostatud 
edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks eeldab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil, arvestades
ülemaailmse kokkuleppe puudumist selles 
küsimuses. See tähendab, et 2050. aastaks 
vähendataks CO2-heidet energiasektoris 
isegi üle 90%, tööstuses üle 80%, 
transpordisektoris vähemalt 60% ning 
elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90%.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside vähendamise lõppeesmärgi suhtes aastaks 2050 ei ole veel kokku lepitud. 
Soovitud eesmärk on 80–95%, kuid see ei ole võib-olla reaalne.

Muudatusettepanek 335
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut mõistliku hinnaga. 
Need peavad käima käsikäes nii pakkumise 
kui ka nõudluse poole mittetehnoloogiliste 
lahendustega. Kõik see peab olema osa 
vähesele CO2-heitele suunatud terviklikust 
poliitikast, sealhulgas progressi 
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tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

võimaldava tehnoloogia, eeskätt IKT 
lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. it

Muudatusettepanek 336
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikatehnoloogia strateegilise kava 
Euroopa lisandväärtuseks on ressursside 
optimiseerimist silmas pidades iga selles 
kavas märgitud tehnoloogia jaoks eraldi 
eelarverea vastuvõtmine.

Or. it

Muudatusettepanek 337
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate
valdkonnas, mis pakub laiahaardelisemat, 
mõistliku hinnaga, keskkonna seisukohalt 
ohutumat tehnoloogiat, mida iseloomustab 
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seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

suurem energia muundamise kasutegur ja 
suurem kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. it

Muudatusettepanek 338
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja tutvustamistegevusele uuenduslike 
taastuvate energiaallikate tehnoloogia 
valdkonnas, mis pakub tõhusamat, 
odavamat, keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– III osa– punkt 3.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.
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erinevates turu- ja töökeskkondades. Tegevustes keskendutakse ka 
taastuvenergia säilitamise tehnoloogiate 
teadus- ja arendustegevusele.

Or. xm

Muudatusettepanek 340
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide, biometaani ja 
vesiniku turuletoomiseks, ning luua uusi 
võimalusi, millel on pikaajaline 
arengupotentsiaal.

Or. it

Muudatusettepanek 341
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk (d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk, mis 
võimaldab taastuvate energiaallikate 
täielikku integreerimist energiavarustusse

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed), seadmete, 
rajatiste ja uute tehnoloogiliste arengute 
mõju merekeskkonnale ja üleeuroopaliste 
teadusprogrammide ja maailmatasemel 
vahendite ühisele rakendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 3.3 – punkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
energiatehnoloogia ja uute teenuste 
turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
energiatehnoloogia ja uute teenuste 
turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.
Selles kontekstis peab jätkuma 
tegevusprogramm "Arukas energeetika –
Euroopa", mida rakendatakse edukalt 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi vahendusel, samuti praeguse 
programmi „Horisont 2020” 
ambitsioonikate eelarveliste vahendite 
eraldamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 4.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu, taskukohane ja 
sujuv.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 4.1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordisüsteem peab hõlmama 
"tervena vananemise ja sõltumatu 
elamise" filosoofiat, mis on kättesaadav ja 
kasulik kõigile, sõltumata vanusest, soost 
ja puudest.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
vähesaastavate, mõistliku turuhinnaga
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sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

Or. it

Muudatusettepanek 347
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade, 
mõistliku turuhinnaga sõidukite uue 
põlvkonna arendamise ja kasutuselevõtu 
kiirendamisele, muu hulgas läbimurdega 
mootorite, akude ja taristu vallas; 
alternatiivsete kütuste ning uuenduslike ja 
tõhusamate jõuseadmete, sealhulgas kütuse 
taristu võimaluste uurimisele ja 
ärakasutamisele; taristute kasutamise 
võimalikult tõhusaks muutmisele arukate 
transpordisüsteemide ja aruka varustuse 
abil; nõudluse juhtimise laiemale 
kasutamisele ning ühis- ja kergtranspordi 
laiemale kasutamisele eeskätt 
linnapiirkondades.

Or. it
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Muudatusettepanek 348
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 4.3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale 
konkurentsivõimeliste hindadega uute 
ideede ja mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

5. Kliima- ja veemeetmed, ressursitõhusus 
ja toorained

Or. en

Selgitus

Veevarustuse innovatsioon peab olema jätkusuutliku Euroopa absoluutne prioriteet. ELi 
kodanikud mõistavad seda järgmise põhjal: selge enamus (68%) tunneb, et veega seotud 
probleemid on tõsised ja 75% kõigist kodanikest toetab tugevalt ELi tasandi meetmeid. ÜRO 
säästva arengu konverents (Rio+20) nimetas Euroopa veeprobleeme viie prioriteetse 
valdkonna seas kõige olulisemaks, mille puhul on vaja esitada selged tegevuseesmärgid ja 
kokkulepitud ajakava. Kuna maailmaturg kasvab kiiresti, kindlustab veeprobleemide 
lahendamine uued võimalused. Seega tuleb veeteema selgelt esile tõsta kui “Horisont 2020” 
olulisim ühiskondlik väljakutse.
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Muudatusettepanek 350
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus, 
loodusvarade ja ökosüsteemide kaitse ja 
säästev majandamine ning toorainete 
jätkusuutlik tarnimine, et vastata planeedi 
loodusvarade jätkusuutlikke piire arvesse 
võttes maailma suureneva elanikkonna 
vajadustele. Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
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ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda ning kaitsta 
kultuuripärandit.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete ja vee jätkusuutlik tarnimine, et 
vastata planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja Erieesmärk on kujundada välja 
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ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi maismaa ja mere loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Integreeritud veesüsteemi uuendused on 
Euroopas möödapääsmatud. Euroopa 
seisab silmitsi vananeva vee (nii reovee-
kui ka joogivee) infrastruktuuriga, 
suurenenud veepuudusega, linnade 
üleujutuste suurema riskiga, veereostuse 
ja põllumajanduse, tööstuse ja linnarahva 
kasvava ja nõudlikuma veevajadusega. 
Ühiskonna probleemidega 
toimetulemiseks (kõigile taskukohase 
kvaliteetse vee kindlustamine, tööstuse ja 
põllumajanduse varustamine õige 
kvaliteediga, õige hinnaga õige veega ja 
saaste minimeerimine) peab Euroopa 
innovatiivsele veesüsteemile üleminekusse 
investeerima.

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – kolmas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Arvestades Maa kliimasüsteemi 
suurte osade tõsiseid ja suuresti 
pöördumatuid muutusi, on vaja tegelda 
kõigi globaalse soojenemise 
reostusallikatega ja võtta kasutusele kõik 
võimalikud meetmed. CO2 heitkoguste 
vähendamise kõrval saavad kiire 
tegutsemise strateegiad (nt lubatud 
fluorosüsivesiniku, musta süsiniku, 
troposfääriosooni koguste kärped; 
biosekvestrid) anda kõige kiirema kliima 
paranemise tulemi lähemate 
aastakümnete jooksul või isegi varem.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek asendab arvamuse projekti muudatusettepaneku nr 29.

Muudatusettepanek 356
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
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suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla, eriti arvestades kehva 
jäätmehooldust. Lisaks sõltub liit oluliselt 
selliste strateegiliselt tähtsate toorainete 
impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutus ohustab ka Euroopa 
kultuuripärandit: probleemide mõistmine 
ja adekvaatsete vastuste pakkumine on 
oluline identiteedi ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse säilimiseks ja turismiga 
seotud majandusliku kasu 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Yves Cochet, Jill Evans
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside heite ja
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 
rakendamist ning leevendamis- ja 
kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 
üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 
tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 
kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 
taastamine, et säilitada nende suutlikkus 
pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Kasvuhoonegaaside heitega seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
jätkusuutlike ja tõhusate 
mittetehnoloogiliste ja tehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamist ja rakendamist 
ning leevendamis- ja kohanemismeetmeid. 
Liidusiseste ja üleilmsete 
poliitikaraamistikega tuleb tagada 
ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine, 
väärtustamine ja asjakohane taastamine, et 
säilitada nende suutlikkus pakkuda ka 
edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
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strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

Or. it

Muudatusettepanek 360
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja 7. 
keskkonnaalane tegevusprogramm. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest
ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 
keerukust ning toorainete tarneahela 
rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 
toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 
Vajalike teadusuuringute 
valdkondadevaheline iseloom nõuab 
käsitletava probleemi tõhusaks 
lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 
ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 
ja keskkonnamõjude vähendamine koos 
konkurentsivõime suurendamisega nõuab 
otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 
üleminekut majandusele, mis põhineb 
looduse ja inimese heaolu jätkusuutlikel
sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 
innovatsioonitegevusega parandatakse 
kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 
prognoosimist süsteemses ja 
valdkondadevahelises perspektiivis, 
vähendatakse ebakindlust, määratakse 
kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 
võimalused ning hinnatakse neid, 
suurendatakse tegevusulatust ning 
parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 
vastuste ja lahenduste tõhusust. 
Meetmetega püütakse ka võimaldada 
ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 
protsessis aktiivselt osaleda.

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 
ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 
keerukust ning toorainete tarneahela 
rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 
toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 
Vajalike teadusuuringute 
valdkondadevaheline iseloom nõuab 
käsitletava probleemi tõhusaks 
lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 
ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 
ja keskkonnamõjude vähendamine koos 
konkurentsivõime suurendamisega nõuab 
otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 
üleminekut jätkusuutlikule majandusele, 
mis põhineb bioloogilise mitmekesisuse ja 
elanikkonna vastastikku kasulikel 
sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 
innovatsioonitegevusega parandatakse 
kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 
prognoosimist süsteemses ja 
valdkondadevahelises perspektiivis, 
vähendatakse ebakindlust, määratakse 
kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 
võimalused ning hinnatakse neid, 
suurendatakse tegevusulatust ning 
parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 
vastuste ja lahenduste tõhusust. 
Meetmetega püütakse ka võimaldada 
ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 
protsessis aktiivselt osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.2 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 363
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ning milles 
asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ning milles 
asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse mõistmist ja 
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usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 
töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 
kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 
toetada leevendamispoliitikat.

usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 
töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 
leevendamis-, kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmeid ning toetada 
leevendamispoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ning milles 
asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse mõistmist ja 
usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 
töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 
kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 
toetada leevendamispoliitikat.

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmeid ja -strateegiaid, mis 
on suunatud nii CO2 kui ka muu kui CO2
kujul esinevatele kasvuhoonegaasidele 
ning milles asetatakse rõhk nii 
tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse mõistmist ja 
usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 
töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 
kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 
toetada leevendamispoliitikat.

Or. ro

Muudatusettepanek 365
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt b – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, sealhulgas 
ookeanide ja metsade regulatiivsest rollist 
globaalse soojenemise vältimiseks, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt b – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) Meetmete tagamine veevarude ja vee-
teenuste jätkusuutlikule kasutamisele 
ülemineku, nende haldamise ja 
kasutamise kindlustamiseks. 
Eesmärk on täiendada uuenduslikku 
(üleminekut tagavat) teadmistepagasit 
veevarustuse, vee puhastamise, 
veeringluse peatamise, energia/tooraine 
taaskasutamise alal ja parandada 
lõppkasutajate tegevust/käitumist, et see 
vastaks edasistele vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Yves Cochet, Jill Evans
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 
mittepõllumajandusliku tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 
mittepõllumajandusliku tooraine 
jätkusuutliku kasutamise, haldamise ja
varu tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 368
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks,
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi.

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks 
kasutamiseks, ringlussevõtmiseks ja 
taaskasutamiseks ning nende asendamiseks 
majanduslikult ligitõmbavate 
alternatiividega, mis avaldavad 
keskkonnale väiksemat mõju Tegevusega 
püütakse eeskätt parandada teadmisi 
toorainete kättesaadavuse kohta, edendada 
jätkusuutlikku toorainete hankimist ja 
kasutamist, edendada ökodisaini, leida 
alternatiive kriitilise tähtsusega 
toorainetele, arendada suletud protsesse ja 
süsteeme, toetada ringlussevõttu ja 
korduvkasutamise strateegiaid ja 
tehnoloogiat; kodanikke ja tarbijaid 
kohustavat meedet vähendada toorainete 
tarbimist ja raiskamist ning suurendada 
toorainetega seotud ühiskondlikku 
teadlikkust ja parandada oskusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 369
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende mõistliku hinnaga turuletoomise ja 
ülevõtmise edendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele; uuenduslike 
poliitikameetmete ja sotsiaalsete muutuste 
toetamisele; keskkonnahoidlikuma 
majanduse suunas tehtavate edusammude 
mõõtmisele ja hindamisele ning 
ressursitõhususe soodustamisele 
digitaalsüsteemide kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 370
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esiteks püsib liidus märkimisväärne
riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 
2010. aasta inimarengu indeks –
koondnäitaja, mis kajastab arengut 
tervishoiu, hariduse ja sissetulekute 
vallas – jäi ELi liikmesriikide puhul 
vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 
arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 
Samuti valitseb märkimisväärne sooline 

Esiteks püsib liidus riikidevaheline ja 
riigisisene ebavõrdsus. 2010. aasta 
inimarengu indeks – koondnäitaja, mis 
kajastab arengut tervishoiu, hariduse ja 
sissetulekute vallas – jäi ELi liikmesriikide 
puhul vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 
arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 
Samuti püsib meeste ja naiste võimaluste 
ebavõrdsus. Iga kuuendat liidu kodanikku 
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ebavõrdsus – näiteks sooline palgalõhe
püsib Euroopa Liidus endiselt 17,8 % 
juures meeste kasuks. Iga kuuendat liidu 
kodanikku (umbes 80 miljonit inimest) 
ohustab vaesus. Kahel viimasel kümnendil 
on suurenenud vaesus noorte täiskasvanute 
ja lastega perede hulgas. Noorte töötuse 
määr on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 
(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 
internetti ega pruugi kunagi omandada 
piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 
on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 
polariseerumine, mis kajastab kodanike 
vankuma löönud usaldust praeguste 
poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 
näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.

(umbes 80 miljonit inimest) ohustab 
vaesus. Kahel viimasel kümnendil on 
suurenenud vaesus noorte täiskasvanute ja 
lastega perede hulgas. Noorte töötuse määr 
on üle 20%. 150 miljonit eurooplast 
(ligikaudu 25%) ei ole kunagi kasutanud 
internetti ega pruugi kunagi omandada 
piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 
on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 
polariseerumine, mis kajastab kodanike 
vankuma löönud usaldust praeguste 
poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 
näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, soolise 
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või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses.
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

käitumise, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse, sealhulgas puuetega inimestele 
ligipääsutakistuste kõrvaldamise 
meetmete, või digitaalsete või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 
piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamisel ja kohandamisel ning liidu 
ulatuslikus välistegevuses. Tipptaseme 
saavutamiseks vähem arenenud 
piirkondades võetakse erimeetmeid, 
millega suurendatakse programmis 
„Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Selgitus

Rohkem kui 15% Euroopa elanikkonnast moodustavad puudega inimesed. „Horisont 2020” 
ettepanekutes tuleb selgelt käsitleda võitlust diskrimineerimisega puude alusel (kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 21, ELi lepingu artikliga 2, Euroopa Ühenduse 
toimimise lepingu artikliga 10 ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste 
õiguste konventsiooniga).

Muudatusettepanek 372
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse ja
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vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

sotsiaalse tõrjutuse vastu ning hoitakse ära 
digitaalsete või innovatsioonilõhede 
tekkimine Euroopa ühiskonnas ning 
Euroopa ja maailma teiste piirkondade 
vahel. Sellest on eelkõige kasu Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamisel ja 
kohandamisel ning liidu ulatuslikus 
välistegevuses. Tipptaseme saavutamiseks 
vähem arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 374
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.2 – teine lõik – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, konsulteerides 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
eriti puuetega inimeste 
organisatsioonidega;

Or. en

Selgitus

Selleks, et ühiskonnale kasulikku ja mõttekat teadustööd, on oluline, et puuetega inimesed ja 
nende esindusorganisatsioonid oleksid täielikult kaasatud “Horisont 2020” rahastatavatesse 
uurimisprojektidesse. See on oluline, kui tahame tagada, et Euroopa teaduspoliitika 
tulemused vastaksid ühiskonna ja selle kodanike, eriti puuetega inimestele vajadustele. Kuna 
praeguses etapis ei mainita puuetega inimeste kaasamist “Horisont 2020” teaduspoliitikasse, 
esitatakse asjakohane muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.1 – teine lõik – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses; suurendada 
teaduse ühiskondlikku tunnustatust;

Or. en

Selgitus

Teaduse tähtsuse tunnustamine on ühiskonnale oluline.

Muudatusettepanek 376
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.3 – teine lõik – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut, eriti ELi territooriumile 
ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise 
alal;

Or. it

Muudatusettepanek 377
Yves Cochet, Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – jaotis 6.3.3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;

(d) suurendada Euroopa võimet ennetada, 
reageerida ja panna vastu kriisidele ja 
katastroofidele; sealhulgas
loodusõnnetustele ja inimtegevusest 
tingitud õnnetustele;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas: Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, eri territooriumidele 
ajalooliselt eriomaste tehnilis-teaduslike 
teadmiste kadumine, olemasoleva 
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loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus, 
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus, 
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

Or. it

Muudatusettepanek 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 
uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 
EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
pannes aluse KIC keskustele kõigis 
Euroopa piirkondades ja luues sel viisil 
uue, innovatsiooni jaoks soodsa 
keskkonna, ning ergutab, aga samuti 
toetab uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi 
aitab EIT igakülgselt kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide ning eriti 
juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Noorte 
liikuvus” eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 2 – neljas lõik



AM\906357ET.doc 77/88 PE492.613v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused ning 
selge lisandväärtus, mille määrab 
tulemustele orienteeritud käsitlusviis. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Or. it

Selgitus

Pealkirjas nimetatud tulemustele suunatud käsitlusviisi ei ole lõigu tekstis nimetatud, siiski 
tuleb sellest käsitlusviisist tulenev lisandväärtus selgesõnaliselt ära märkida.

Muudatusettepanek 381
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
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ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 
ühiskonnaprobleemide ulatusliku 
lahendamisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 
teadustööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondades.

ühiskonnaprobleemidele. Peamiste 
ühiskonnaprobleemide ulatusliku 
lahendamisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 
teadustööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondades.

Or. it

Muudatusettepanek 382
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
probleemidest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskonna, majanduse ja tööturu pidevast 
muutumisest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

Or. it

Muudatusettepanek 383
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 3 – punkt c – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT täidab märkimisväärset rolli ka 
mõiste „ettevõtlus” täpsustamisel. Ta 

välja jäetud
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kasutab selleks haridusprogramme, milles 
edendatakse ettevõtlust teadmistepõhises 
keskkonnas, tugineb uuenduslikule 
teadustegevusele ja aitab leida ühiskonna 
jaoks olulisi lahendusi.

Or. it

Selgitus

On riskantne ja ohtlik tahta haakida ettevõtlusmeelsuse mõistet ainult 
haridusprogrammidega, sest see tähendaks ette kindlaks määrata, kes on ettevõtja ja kes ei 
ole.

Muudatusettepanek 384
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 3 – punkt f – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 
sihiks suure võimendava mõju, mis 
saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 
vahendite koondamisega. Peale selle võtab 
EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 
anda instituudi fondist sihtotstarbelist abi 
konkreetse tegevuse jaoks.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 
sihiks suure võimendava mõju, mis 
saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 
vahendite koondamisega. Peale selle võtab 
EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 
anda sihtotstarbelist abi konkreetse 
tegevuse jaoks.

Or. it

Muudatusettepanek 385
Oreste Rossi



PE492.613v01-00 80/88 AM\906357ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – jaotis 3 – punkt g – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 
ning nende ühispaiknemiskeskustele –
kindla geograafilise asukohaga keskustele, 
kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab 
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste ning piirkondliku 
uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 
Sel viisil aidatakse kaasa liidu 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele.

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 
ning nende ühispaiknemiskeskustele –
kindla geograafilise asukohaga keskustele, 
kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab kohalike,
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste, tööturu ning kohaliku 
ja piirkondliku uuendustegevuse ja 
majanduskasvu vahel. Sel viisil aidatakse 
kaasa liidu ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide saavutamisele.

Or. it

Selgitus

Kui kõrgharidust ei ühendata ka tööturuga, eriti piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ei saa 
Euroopa täita üht oma suurematest majanduskasvu lünkadest.

Muudatusettepanek 386
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 27818
1. Euroopa Teadusnõukogu 15008

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505
3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta
6503

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802
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II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280
1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas*
15580, millest 500 
EIT-le

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000

3. Innovatsioon VKEdes 700

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888
1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-

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

4694, millest 150 EIT-
le

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-
le

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-
le

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 3573, millest 115 EIT-
le

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-
le

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1542 + 1652***
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2212

KOKKU 87740

Muudatusettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 29,3%

1. Euroopa Teadusnõukogu 14,5%

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3,9%
3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta
7,4%

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 3,5%

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 25,2%
1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas*
17,7%

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4,5%
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3. Innovatsioon VKEdes 3%
III Ühiskonnaprobleemid, millest 40,4%

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 12% 
2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus

5,3%

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 7,7%
4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 8,7%

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 4,2%
6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 2,5%

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 3%
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2,1%

KOKKU 100%

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on näidata iga eelarverea osakaalu, kuna eelarve üldine maht 
kujuneb vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel saavutatud kokkuleppele. 
[Protsendid asendatakse vastava näitajaga miljonites eurodes rahastamispaketi kokku lepitud 
kogusumma aluse vastavalt nõukogu määrusele, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020]

Muudatusettepanek 387
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 27818
1. Euroopa Teadusnõukogu 15008

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505
3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta
6503

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280
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1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas*

15580, millest 500 
EIT-le

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000
3. Innovatsioon VKEdes 700

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-
le

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

4694, millest 150 EIT-
le

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-
le

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-
le

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 3573, millest 115 EIT-
le

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-
le

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1542 + 1652***

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2212

KOKKU 87740

Muudatusettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 23818
1. Euroopa Teadusnõukogu 10008

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 4505

3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 
tööalase arengu kohta

6503

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 25280

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas*

15580, millest 500 
EIT-le

2. Riskikapitali kättesaadavus** 6000
3. Innovatsioon VKEdes 3700

III Ühiskonnaprobleemid, millest 34388
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1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 13147, millest 292 
EIT-le

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

4694, millest 150 EIT-
le

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 4537, millest 140 EIT-
le

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 6690, millest 217 EIT-
le

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 1003, millest 45 EIT-le

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-
le

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1042 + 1482***

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2212

KOKKU 87740

Or. en

Selgitus

Kui tasakaal on jäänud samaks, võib komisjoni poolt esitatud prioriteete ümber kujundada. Et 
saavutada tööstusliku juhtimise eesmärk, on strateegiliselt tähtis pakkuda VKE osavõtuks 
stiimuleid, soodustades ligipääsu krediidile ja suurendades summat uuenduslikele VKEdele. 
Pealegi, mis puudutab ettevõtete väljakutseid, praktiline uuring peab haarama palju suurema 
osa, kui seda on määranud komisjon, suurendades ressursside kõrval suhtelist tausta.

Muudatusettepanek 388
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – tabel

Komisjoni ettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 27818

1. Euroopa Teadusnõukogu 15008

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505
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3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja tööalase 
arengu kohta 6503

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas*

15580, millest 500 EIT-
le

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000

3. Innovatsioon VKEdes 700

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-le

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus 4694, millest 150 EIT-le

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-le

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-le

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 3573, millest 115 EIT-le

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-le

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1542 + 1652***

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda 2212

KOKKU 87740

Muudatusettepanek

I Tipptasemel teadus, millest 31,8%

1. Euroopa Teadusnõukogu 17,1%

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 4%
3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja tööalase 

arengu kohta 7,5%
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4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 3,2%

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 23,3%

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas* 17,8%

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4,6%

3. Innovatsioon VKEdes 0,9 %

III Ühiskonnaprobleemid, millest 41,3%

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 10,3%

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus 5,3%

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 7,5%

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 8,8%

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained 4,1%

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 5,3%

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 1,2%
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda 2,5%

KOKKU „Horisont 2020” ITER 100%

ITER 3.2%

KOKKU „Horisont 2020” + ITER 103.2%

Or. en

Selgitus

Meetmete 2 ja 3 eelarves ei tohiks näidata EIT eraldisi. Kui EIT on kõige tulusam, suurima 
lisandväärtusega viis meetmete 2 ja 3 eesmärkide saavutamisel, võib need summad pärast 
vahekokkuvõtet EIT programmidele üle kanda. 500 miljonit eurot EIT esialgsest eelarvest 
suunatakse: "kaasavasse innovatsiooni" (300 mln) osaluse laiendamiseks, Marie Curie 
nimeliste meetmete (100 mln) toetamiseks ja innovatsiooni toetamiseks VKEdes (100 mln). 
ITER on ainulaadne võimalus kõrgtemperatuurilise, astro- ja plasmafüüsika, 
materjaliteaduse ja magnettehnoloogia arendamiseks. On tehtud ettepanek, et H2020 eelarvet 
peaks ITERi mahu võrra suurendama, nii jääb ka ITER Euroopa raamistikku.
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Muudatusettepanek 389
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – tabeli selgitused – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sealhulgas 8975 miljonit eurot info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, 1795 
miljonit eurot fotoonika ning mikro- ja 
nanoelektroonikale, 4293 miljonit eurot
nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 
tootmisele ja töötlemisele, 575 miljonit 
eurot biotehnoloogiale ja 1737 miljonit 
eurot kosmosevaldkonnale Selle tulemusel 
on 6663 miljonit eurot ette nähtud 
progressi võimaldavate tehnoloogiate 
rahastamiseks.

Sealhulgas 57,6% info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, 11,5%
fotoonika ning mikro- ja 
nanoelektroonikale, 27,6%
nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 
materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 
tootmisele ja töötlemisele, 3,7%
biotehnoloogiale ja 11,1%
kosmosevaldkonnale. Selle tulemusel on 
42,9% ette nähtud progressi võimaldavate 
tehnoloogiate rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – tabeli selgitused

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

**Ligikaudu 1131 miljonit eurot sellest 
summast on ette nähtud energiatehnoloogia 
strateegilise kava (SET-kava) projektidele. 
Ligikaudu üks kolmandik sellest võib 
minna VKEdele.

**Ligikaudu 28,3% sellest summast on ette 
nähtud energiatehnoloogia strateegilise 
kava (SET-kava) projektidele. Ligikaudu 
üks kolmandik sellest võib minna 
VKEdele.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – tabeli selgitused – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

*** Kogusumma antakse lõike 6 artikli 3 
kohaste eraldiste kaudu. Teine eraldis 
summas 1652 miljonit eurot antakse 
soovituslikult ja pro rata põhimõttel 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” ja 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” eelarvest ning see vaadatakse 
artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi.

välja jäetud

Or. en


