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Muudatusettepanek 128
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine 
sõltub riskide ja haiguse ilmnemise 
varaste biomarkerite kindlaksmääramisest 
ning nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks.

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine ei 
sõltu üksnes riskide varaste biomarkerite 
kindlaksmääramisest, vaid ka peamistest 
arenguradadest ja haiguse ilmnemisest
ning nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine 
sõltub riskide ja haiguse ilmnemise varaste 
biomarkerite kindlaksmääramisest ning 
nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks.

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine 
sõltub riskide ja haiguse ilmnemise varaste 
biomarkerite kindlaksmääramisest ning 
nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks. Seejuures antakse 
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prioriteet sellistele 
sõeluuringuprogrammidele, mis 
võimaldavad pakkuda asjaomastele 
isikutele ennetust või teraapiat või mille 
puhul on areng tõenäoline.

Or. de

Selgitus

Teraapilise või ennetava mõjuta sõeluuringuprogrammid pole lahendus, vaid tekitavad 
täiendavaid, näiteks andmekaitsealaseid, probleeme.

Muudatusettepanek 130
Peter Liese, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 a. Viljatuse põhjuste käsitlemine
On vaja teha teadusuuringuid, et 
tõhusamalt ennetada ja diagnoosida 
viljatusega seotud häireid ning nendega 
toime tulla. Teadusuuringud keskenduvad 
sellistele valdkondadele nagu viljatuse 
põhjused, sealhulgas viljatuse ja muude 
sellega seotud häirete väljakujunemine 
looteeas.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 b. Meestele mõeldud 
rasestumisvastased vahendid
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Rasestumist püütakse üldjuhul ära hoida 
meetoditega, mis panevad vastutuse ja 
koorma naiste õlule. Mõnel juhul 
kaasnevad sellega tõsised probleemid, 
näiteks kõrvalmõjud ja vastunäidustused. 
Seepärast tuleks pöörata suurt tähelepanu 
meestele mõeldud rasestumisvastastele 
vahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad 
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad 
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Seoses ravimiresistentsusega 
on vaja paremaid järelevalvemeetodeid, 
nii inimeste seas kui ka 
veterinaarvaldkonnas, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Or. da
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Muudatusettepanek 133
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia 
uurimise interdistsiplinaarsus ja 
tulemuste ülekantavus on väga vajalik, et 
parandada haigusprotsesside kõigi 
aspektide mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Interdistsiplinaarne, tulemusi 
ülekandev haiguste patofüsioloogia 
uurimine, mille puhul kasutatakse 
inimbioloogial põhinevaid vahendeid ja 
käsitlusviise, on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia 
uurimise interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia 
uurimise interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
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uurimistulemusi kliinilistes rakendustes. uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.
Eelkõige tuleks toetada ülekantavaid 
tulemusi andvaid uurimisprojekte, mille 
eesmärk on kasutada laboriuuringute 
tulemusi kiiremini ja tõhusamalt 
meditsiinipraktikas, ning seda eriti 
sellistes valdkondades nagu 
hematoloogia/onkoloogia, haruldased 
haigused ja antimikroobne resistentsus.

Or. sl

Muudatusettepanek 135
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetav uurimine hõlmab ja soodustab uute 
tööriistade ja käsitluste arendamist ja 
kasutamist biomeditsiiniliste andmete 
loomiseks ning kaasab nn -oomika teadusi, 
kõrget tootlikkust ja süsteemimeditsiini 
käsitlusi. See tegevus nõuab tihedat sidet 
fundamentaalsete ja kliiniliste uuringutega 
ning pikaajaliste kohordiuuringutega (ja 
vastavate uurimisvaldkondadega), nagu 
kirjeldatud eespool. Tihedad sidemed 
meditsiiniliste ja teadustaristutega 
(andmebaasid, biopangad jne) on samuti 
olulised, et andmeid standardida, säilitada, 
jagada ja neile ligipääsu anda, mis on kõik 
väga oluline andmete kasutatavuse 
maksimeerimiseks ning uuenduslikemate ja 
tõhusamate analüüsi- ja andmekogude 
kombineerimise viiside soodustamiseks.

Toetav uurimine hõlmab ja soodustab uute 
tööriistade ja käsitluste arendamist ja 
kasutamist biomeditsiiniliste andmete 
loomiseks ning kaasab inimbioloogial 
põhinevaid nn -oomika teadusi, kõrget 
tootlikkust ja süsteemimeditsiini käsitlusi. 
See tegevus nõuab tihedat sidet 
fundamentaalsete ja kliiniliste uuringutega 
ning pikaajaliste kohordiuuringutega (ja 
vastavate uurimisvaldkondadega), nagu 
kirjeldatud eespool. Tihedad sidemed 
meditsiiniliste ja teadustaristutega 
(andmebaasid, biopangad jne) on samuti 
olulised, et andmeid standardida, säilitada,
jagada ja neile ligipääsu anda, mis on kõik 
väga oluline andmete kasutatavuse 
maksimeerimiseks ning uuenduslikemate ja 
tõhusamate analüüsi- ja andmekogude 
kombineerimise viiside soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetav uurimine hõlmab ja soodustab uute 
tööriistade ja käsitluste arendamist ja 
kasutamist biomeditsiiniliste andmete 
loomiseks ning kaasab nn -oomika teadusi, 
kõrget tootlikkust ja süsteemimeditsiini 
käsitlusi. See tegevus nõuab tihedat sidet 
fundamentaalsete ja kliiniliste uuringutega 
ning pikaajaliste kohordiuuringutega (ja 
vastavate uurimisvaldkondadega), nagu 
kirjeldatud eespool. Tihedad sidemed 
meditsiiniliste ja teadustaristutega 
(andmebaasid, biopangad jne) on samuti 
olulised, et andmeid standardida, säilitada, 
jagada ja neile ligipääsu anda, mis on kõik 
väga oluline andmete kasutatavuse 
maksimeerimiseks ning uuenduslikemate ja 
tõhusamate analüüsi- ja andmekogude 
kombineerimise viiside soodustamiseks. 

Toetav uurimine hõlmab ja soodustab uute 
tööriistade ja käsitluste arendamist ja 
kasutamist biomeditsiiniliste andmete 
loomiseks ning kaasab nn -oomika teadusi, 
kõrget tootlikkust ja süsteemimeditsiini 
käsitlusi. See tegevus nõuab tihedat sidet 
fundamentaalsete ja kliiniliste uuringutega 
ning pikaajaliste kohordiuuringutega (ja 
vastavate uurimisvaldkondadega), nagu 
kirjeldatud eespool. Tihedad sidemed 
meditsiiniliste ja teadustaristutega 
(andmebaasid, biopangad jne) on samuti 
olulised, et andmeid standardida, säilitada, 
jagada ja anda vaba ligipääs töötlemata 
andmetele, mis on kõik väga oluline 
andmete kasutatavuse maksimeerimiseks 
ning uuenduslikemate ja tõhusamate 
analüüsi- ja andmekogude kombineerimise 
viiside soodustamiseks.

Or. da

Muudatusettepanek 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikustatud meditsiini edendamine raskete 
haiguste puhul
Et muuta ravi tõhusamaks, ohutumaks ja 
säästlikumaks, seatakse isikustatud 
meditsiinis sihiks töötada välja uued 
ennetavad ja ravistrateegiad, mida on 
võimalik kohandada kindla patsientide 
rühma vajadustele. Tegurid, mis 
mõjutavad ravi puudutavate otsuste 
langetamist, tuleb tuvastada, lahti 
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seletada ja analüüsida teadustöö abil.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Zofija Mazej Kukovič

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 
epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

Vaja on toetada tõhusamate preventiivsete 
vaktsiinide ja tõenduspõhiste 
vaktsineerimiskavade väljatöötamist
rohkemate haiguste jaoks, sealhulgas 
selliste vaesusega seotud haiguste tarvis 
nagu HIV/AIDS, tuberkuloos, malaaria ja 
tähelepanuta jäänud haigused.
Samamoodi on võimalik kasutada 
teadmisi haiguste peamiste riskitegurite 
kohta, samuti käitumisteadust, et 
soovitada neid riske käsitlevaid tõhusaid 
ennetusstrateegiaid, mille eesmärk on 
propageerida tervislikku eluviisi ja 
tervisliku toidu tähtsust. Sellel on tohutu 
potentsiaal vähendada krooniliste 
haigustega kaasnevat koormust, ent see 
sõltub haiguse ja haigusprotsesside ning 
nendest tuleva epidemioloogia paremast 
mõistmisest ning kliiniliste katsete ja 
seotud uuringute tegemisest.

Or. sl

Muudatusettepanek 139
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
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parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi. Seejuures 
keskendutakse niisugustele 
diagnostikameetoditele, mis pakuvad kohe 
või tõenäoliselt lähemas tulevikus 
asjassepuutuvatele isikutele ennetuslikke 
või ravivõtteid.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama in vitro ja 
kujutisdiagnostika väljatöötamiseks. 
Arendatakse uuenduslikku ja olemasolevat 
tehnoloogiat, et märkimisväärselt 
vähendada haiguste tagajärgi tänu 
varasemale ja täpsemale diagnoosile ning 
võimaldada paremini patsiendile 
kohandatud ravi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku kohaselt tuleb toetada juba järeleproovitud toimivaid 
diagnostikavahendeid, mis on tõsine uurimisvaldkond ning mille arendamisega lühendatakse 
aega sümptomite ilmnemisest diagnoosi määramiseni.
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Muudatusettepanek 141
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust 
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning koostada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegelda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat. 
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjeldamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust 
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; edendada olemasolevate 
ja uute diagnostikavahendite tõhusamat 
ja paremat kasutamist, et võidelda 
antimikroobse resistentsusega; ning 
koostada kõikehõlmavad käsitlused, et 
tegelda kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat. 
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjeldamise viiside arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust 
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat. 
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia, eriti ravimine 
täiskasvanud tüvirakkude, nabaväädivere 
rakkude ja iPS-rakkude abil; suurendada 
ravimite ja vaktsiinide väljatöötamise 
edukust (sealhulgas alternatiivseid 
meetodeid, et asendada klassikaline 
ohutuse ja tõhususe kontrollimine, nt uute 
meetodite väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat. 
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist. Tuleb välja 
töötada regeneratiivse (eriti täiskasvanud 
tüvirakkudele, nabaväädivere rakkudele 
ja iPS-rakkudele tugineva) meditsiini 
kontseptsioon.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks. 
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks. 
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda. Eriti 
suurt rõhku pannakse kliinilistele 
katsetele harvaesinevate haiguste ja 
lastehaiguste, sh enneaegse sünni vallas.

Or. de

Selgitus

Harvaesinevate ja lastehaiguste vallas on üleeuroopaline koostöö eriti tähtis, sest 
liikmesriikidel üksi puuduvad vajalike juhtude arvu tõttu piisavad võimalused. 

Muudatusettepanek 144
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.10 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud 
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning neile ligipääsu, et 
võimaldada selliste andmete nõuetekohast 

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning vaba ligipääsu 
töötlemata andmetele, et võimaldada 
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kasutamist. Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 
modelleerimisele ja visualiseerimisele.

selliste andmete nõuetekohast kasutamist. 
Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 
modelleerimisele ja visualiseerimisele.

Or. da

Muudatusettepanek 145
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet, telemeditsiini ja e-
tervist, sealhulgas privaatsuse küsimusi.
Samuti on vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Or. sl

Muudatusettepanek 146
Carl Schlyter



AM\906857ET.doc 15/56 PE492.615v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on
vaja toetada parandatud
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada nüüdisaegseid ohu- ja
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, et hinnata kemikaalide 
mõju keskkonnale ja tervisele. Toetada 
tuleb ka asjakohaste meetodite arendamist, 
mis toetaksid eelmainitud valdkondade 
eetiliste aspektide hindamist.

Or. en

Selgitus

ELi teadusuuringutega tuleks toetada biomeditsiinilise uurimistöö ja toksilisuse testimise 
puhul paradigmamuutust loomkatsetelt nüüdisaegsete, 21. sajandile kohaste toksilisuse 
hindamise meetodite suunas. Molekulaarbioloogia ja biotehnoloogia vallas ning ka teistes 
valdkondades tehtud edusammud sillutavad tee, et parandada märkimisväärselt teadlaste 
võimalusi hinnata toksiliste kemikaalide võimalikke terviseriske. Tänu nendele edusammudele 
võib toksilisuse testimine muutuda kiiremaks ja vähemkulukaks ning asjakohasemaks, kui 
hinnatakse kokkupuudet inimestega.

Muudatusettepanek 147
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.12 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalik on multidistsiplinaarne 
kõrgetasemeline rakendusteadus ja 
innovatsioon koos käitumis-, 
gerontoloogiliste, digitaalsete ja muude 
teadustega, et leida kulutõhusaid 
kasutajasõbralikke lahendusi vananeva 
elanikkonna ja puutega inimeste aktiivse, 
iseseisva ja abistatud igapäevaelu jaoks 
kodus, tööl jne. Selle juures tuleb silmas 
pidada väga erinevaid keskkondi ning 
töötada välja tehnoloogiat, süsteeme ja 
teenuseid, mis tõstavad elukvaliteeti ja 
inimfunktsionaalsust, sealhulgas liikuvust, 
arukaid personaalseid tugitehnoloogiaid, 
teenindus- ja sotsiaalroboteid ning arukaid 
elukeskkondi. Toetatakse uurimise ja 
innovatsiooni katseprojekte, et hinnata 
lahenduste rakendamist ja laialdast 
kasutuselevõttu.

Vajalik on multidistsiplinaarne 
kõrgetasemeline rakendusteadus ja 
innovatsioon koos käitumis-, 
gerontoloogiliste, digitaalsete ja muude 
teadustega, et leida kulutõhusaid 
kasutajasõbralikke lahendusi vananeva 
elanikkonna ja puuetega inimeste aktiivse, 
iseseisva ja abistatud igapäevaelu jaoks 
kodus, tööl jne. Selle juures tuleb silmas 
pidada väga erinevaid keskkondi ning 
töötada välja tehnoloogiat, süsteeme ja 
teenuseid, mis tõstavad elukvaliteeti ja 
inimfunktsionaalsust, sealhulgas liikuvust, 
arukaid personaalseid tugitehnoloogiaid, 
teenindus- ja sotsiaalroboteid ning arukaid 
elukeskkondi. Toetatakse uurimise ja 
innovatsiooni katseprojekte, et hinnata 
lahenduste rakendamist ja laialdast 
kasutuselevõttu, seejuures tuleks eelistada 
projekte, mis kaasavad nendest 
tingimustest mõjutatud kodanikke.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajalik on multidistsiplinaarne 
kõrgetasemeline rakendusteadus ja 
innovatsioon koos käitumis-, 
gerontoloogiliste, digitaalsete ja muude 
teadustega, et leida kulutõhusaid 
kasutajasõbralikke lahendusi vananeva 
elanikkonna ja puutega inimeste aktiivse, 
iseseisva ja abistatud igapäevaelu jaoks 
kodus, tööl jne. Selle juures tuleb silmas 
pidada väga erinevaid keskkondi ning 
töötada välja tehnoloogiat, süsteeme ja 

Vajalik on multidistsiplinaarne 
kõrgetasemeline rakendusteadus ja 
innovatsioon koos käitumis-, 
gerontoloogiliste, digitaalsete ja muude 
teadustega, et leida kulutõhusaid 
kasutajasõbralikke lahendusi vananeva 
elanikkonna ja puuetega inimeste aktiivse, 
iseseisva ja abistatud igapäevaelu jaoks 
kodus, tööl jne. Selle juures tuleb silmas 
pidada väga erinevaid keskkondi ning 
töötada välja tehnoloogiat, süsteeme ja 
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teenuseid, mis tõstavad elukvaliteeti ja 
inimfunktsionaalsust, sealhulgas liikuvust, 
arukaid personaalseid tugitehnoloogiaid, 
teenindus- ja sotsiaalroboteid ning arukaid 
elukeskkondi. Toetatakse uurimise ja 
innovatsiooni katseprojekte, et hinnata 
lahenduste rakendamist ja laialdast 
kasutuselevõttu.

teenuseid, mis tõstavad elukvaliteeti ja 
inimfunktsionaalsust, sealhulgas liikuvust, 
arukaid personaalseid tugitehnoloogiaid, 
teenindus- ja sotsiaalroboteid ning arukaid 
elukeskkondi, kahjustamata patsientide ja 
abi saavate inimeste suhtlusvõimekust ja 
sotsiaalse läbikäimise kvaliteeti.
Toetatakse uurimise ja innovatsiooni 
katseprojekte, et hinnata lahenduste 
rakendamist ja laialdast kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad parandaksid ja juhiksid oma tervist 
kogu elu jooksul ise, toob kaasa kokkuhoiu 
tervishoiusüsteemides, võimaldades hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab käitumuslike ja 
ühiskondlike mudelite, ühiskondlike 
suhtumiste ja püüdluste uurimist seoses 
isikliku tervisetehnoloogia, mobiilsete 
ja/või kaasaskantavate vahendite, uute 
diagnostikavahendite ning isiklike 
teenustega, mis soodustavad tervet eluviisi, 
heaolu, enda eest hoolitsemist, paremat 
kodaniku-meditsiinitöötaja suhtlust, 
isiklikustatud programme haiguste ja 
puuete ohjamiseks ning ka tuge teadmiste 
taristule.

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad parandaksid ja juhiksid oma tervist 
kogu elu jooksul ise, toob kaasa kokkuhoiu 
tervishoiusüsteemides, võimaldades hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab käitumuslike ja 
ühiskondlike mudelite, ühiskondlike 
suhtumiste ja püüdluste uurimist seoses 
isikliku tervisetehnoloogia, mobiilsete 
ja/või kaasaskantavate vahendite, uute 
diagnostikavahendite, ravilahenduste ja 
rehabilitatsiooni ning isiklike teenustega, 
mis soodustavad tervet eluviisi, heaolu, 
enda eest hoolitsemist, paremat kodaniku-
meditsiinitöötaja suhtlust, isiklikustatud 
programme haiguste ja puuete ohjamiseks 
ning ka tuge teadmiste taristule.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Antonyia Parvanova



PE492.615v02-00 18/56 AM\906857ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad parandaksid ja juhiksid oma tervist 
kogu elu jooksul ise, toob kaasa kokkuhoiu 
tervishoiusüsteemides, võimaldades hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab käitumuslike ja 
ühiskondlike mudelite, ühiskondlike 
suhtumiste ja püüdluste uurimist seoses 
isikliku tervisetehnoloogia, mobiilsete 
ja/või kaasaskantavate vahendite, uute 
diagnostikavahendite ning isiklike 
teenustega, mis soodustavad tervet eluviisi, 
heaolu, enda eest hoolitsemist, paremat 
kodaniku-meditsiinitöötaja suhtlust, 
isiklikustatud programme haiguste ja 
puuete ohjamiseks ning ka tuge teadmiste 
taristule.

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad mõistaksid, parandaksid ja juhiksid 
oma tervist kogu elu jooksul ise, toob 
kaasa kokkuhoiu tervishoiusüsteemides, 
võimaldades püsida hea tervise juures ja 
hoida ära haigusi, ent samuti hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab teadlikkuse, 
rahvatervisealaste sekkumismeetmete, 
käitumuslike ja ühiskondlike mudelite, 
ühiskondlike suhtumiste ja püüdluste 
uurimist seoses isikliku tervisetehnoloogia, 
mobiilsete ja/või kaasaskantavate 
vahendite, uute diagnostikavahendite ning 
isiklike teenustega, mis soodustavad tervet 
eluviisi, heaolu, enda eest hoolitsemist, 
paremat kodaniku-meditsiinitöötaja 
suhtlust, isiklikustatud programme haiguste 
ja puuete ohjamiseks ning ka tuge 
teadmiste taristule.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.14 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
tervishoiuasutustes ja väljaspool 
tervishoiuasutusi sõltub ka paremast 
koostööst tervishoiutöötajate ning sotsiaal-
ja mitteametliku hoolekande vahel. 
Uuenduslikke ja teadusrakendusi toetatakse 
jagatud teabe põhjal otsuste tegemiseks 
ning tõendite saamiseks ulatusliku 
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lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks. 
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist.

kasutuselevõtu ja uuenduslike lahenduste, 
sealhulgas koostalitusvõimeliste 
kaugtervishoiu ja kaughoolekandeteenuste 
turustamise jaoks. Samuti toetatakse 
tervishoiuteenuste korraldamist ja 
pakkumist käsitlevaid teadusuuringuid, et 
edendada tervishoiutöötajate ja -teenuste 
paremat lõimumist ja kooskõlastamist, 
mis hõlbustaks muu hulgas patsientide 
kiiret suunamist perearsti juurest 
spetsialisti vastuvõtule, et hallata haigusi 
paremini. Ka toetatakse teadust ja 
innovatsiooni, et parandada pikaajalise 
hoolduse korraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada tervishoiutehnoloogia 
hindamise ja tervishoiuökonoomika 
arendamist ning tõendite kogumist ja 
parimate tavade levitamist ning 
uuenduslikku tehnoloogiat ja käsitlusi 
tervishoiusektoris, sealhulgas IKT ja e-
tervise rakendused. Toetatakse Euroopa ja 
kolmandate riikide tervishoiusüsteemide 
reformi võrdlevat analüüsi ning nende 
keskmiste kuni pikaajaliste majandusliku ja 
ühiskonnamõju hindamist. Toetatakse 
tervishoiutööjõu tulevaste vajaduste 
analüüsi nii arvuliselt kui ka nõutavate 
oskuste osas seoses uute hooldustavadega. 
Toetatakse tervishoiu ebavõrdsuse 
kujunemise, ebavõrdsuse koosmõju muude 
majanduslike ja sotsiaalsete erinevustega 
ning nende kaotamisele suunatud 
tegevuspõhimõtete tõhususe uurimist 
Euroopas ja mujal. Samuti on tarvis toetada 
patsiendiohutuse lahenduste ja 

Tuleb toetada tervishoiutehnoloogia 
hindamise ja tervishoiuökonoomika 
arendamist. Ka tuleb toetada 
teadusuuringuid, mis tegelevad 
tõhusamate ja tulemuslikumate 
tervishoiuteenuste pakkumiseks uute 
võimaluste otsimisega ning millele oleks 
võimalik tugineda riiklike 
tervishoiusüsteemide reformimisel, samuti 
tõendite kogumist ja parimate tavade 
levitamist ning uuenduslikku tehnoloogiat 
ja käsitlusi tervishoiusektoris, sealhulgas 
IKT ja e-tervise rakendused. Toetatakse 
Euroopa ja kolmandate riikide 
tervishoiusüsteemide reformi võrdlevat 
analüüsi ning nende keskmiste kuni 
pikaajaliste majandusliku ja 
ühiskonnamõju hindamist, samuti nende 
tervishoiusüsteemide tulemuslikkust ja 
tõhusust. Toetatakse tervishoiutööjõu 
tulevaste vajaduste analüüsi nii arvuliselt 



PE492.615v02-00 20/56 AM\906857ET.doc

ET

kvaliteeditagamise süsteemide hindamist, 
sh patsientide osa ohutuse ja hoolduse 
kvaliteedi tagamisel.

kui ka nõutavate oskuste osas seoses uute 
hooldustavadega. Toetatakse tervishoiu 
ebavõrdsuse kujunemise, ebavõrdsuse 
koosmõju muude majanduslike ja 
sotsiaalsete erinevustega ning nende 
kaotamisele suunatud tegevuspõhimõtete 
tõhususe uurimist Euroopas ja mujal. 
Samuti on tarvis toetada patsiendiohutuse 
lahenduste ja kvaliteeditagamise 
süsteemide hindamist, sh patsientide osa 
ohutuse ja hoolduse kvaliteedi tagamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – esimene A lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb eraldada piisavad 
rahastamisvahendid teadusuuringutele, 
mis tegelevad otseselt diagnoosijärgse 
staadiumiga, eelkõige onkoloogiliste, 
südame- ja veresoonkonnahaiguste ning 
hingamisteede haiguste alal, et paranda 
elukvaliteeti.

Or. pt

Muudatusettepanek 154
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduohutus, tervislik toit ja toiduga 
kindlustatus, säästev põllumajandus, mere-
ja mäeuuringud ning biomajandus
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Or. sl

Muudatusettepanek 155
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist. 
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist. 
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästvama
tootmise, näiteks suurendada taimede 
geneetilist potentsiaali biootiliste ja 
abiootiliste stressiteguritega 
kohanemiseks; suurendada 
põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; tõhustada toitainete ja vee 
kasutamist; vähendada sõltuvust taimse 
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esmatootmissüsteemides. proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

Or. en

Selgitus

Sõnad „ning seega” asendatakse sõnaga „näiteks”, et lause ei oleks nii piirav ning oleks 
positiivsem ja laiematähenduslik.

Muudatusettepanek 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine ja 
kliimamuutuste mõju leevendamine ning 
samal ajal jätkusuutlikkuse ja 
vastupanuvõime tagamine

2.1.1. Tootmistõhususe, toidu kvaliteedi ja 
-ohutuse suurendamine ja kliimamuutuste 
mõju leevendamine ning samal ajal 
jätkusuutlikkuse ja vastupanuvõime 
tagamine

Or. en

Selgitus

Toidu kvaliteet ja -ohutus, nagu taimede tervis, organoleptilised ja toitainelised omadused 
(vitamiinid, mikrotoitained).

Muudatusettepanek 158
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
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maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus. 
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses. 
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse. 
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus. 
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses. 
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse. 
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
kaubanduslike kasutajate logistilisi ja 
praktilisi probleeme ning ELi kodanikke 
kimbutavaid ühiskonna mureküsimusi. 
Eespool loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.2. Ökosüsteemi teenuste ja avalike 
hüvede tagamine

2.1.2. Põllumajanduse mitmekülgsuse, 
sealhulgas ökosüsteemi teenuste ja avalike 
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hüvede tugevdamine

Or. en

Selgitus

Mitmekülgsus kui terviklik lähenemisviis, mis ühendab põllumajanduse ja ökosüsteemi 
teenused, on kooskõlas ühtse põllumajanduspoliitika ja teadusprogrammidega.

Muudatusettepanek 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Käsitletakse põllumajandusliku 
tootmise/metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist. Muutused 
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, aitavad 
paremini leevendada kasvuhoonegaaside 
mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
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kliimamuutuste tagajärgedega. Näiteks 
saab biotehnoloogia abil tõhustada 
Euroopa olemasolevate põllumajandus-
või metsandusressursside kasutamist, 
parandades arusaamist bioloogilistest 
süsteemidest ning pakkudes 
kõikvõimalikke vahendeid 
põllumajanduse ja metsanduse 
jätkusuutlikkuse ja tootlikkuse 
suurendamiseks. Sellega tagatakse ka 
piisavad toidu- ja söödavarud, mis on 
maailmaturu hiljutisi ja tulevasi vapustusi 
silmas pidades ülioluline. Tuleks 
julgustada eri 
põllumajandustehnoloogiate eeliste 
samaaegset kasutamist, et saavutada 
inimeste tervise ja keskkonna jaoks 
tõeline kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile. 
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile. 
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduainete tarneahela ja seotud 
teenuste ulatuses alates esmatootmisest 
kuni tarbimiseni olenemata sellest, kas 
tegemist on tavapärase või 
mahetootmisega. See lähenemisviis aitab a) 
kindlustada ohutu toiduga kõik 
eurooplased ning kaotada näljahäda 
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toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50 %.

maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist, 
juurdepääsu toitvale toidule ja 
innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
tootmisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile. 
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50 %.

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile. 
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase jätkusuutlikkusele keskenduva 
tootmisega või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni põllumajanduslikus 
toiduainetööstuses; c) vähendada vee- ja 
energiakulu toidu töötlemisel, 
transportimisel ja turustamisel ning d) 
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vähendada 2030. aastaks toidujäätmete 
kogust 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Toetatakse suure rasva-, 
suhkru- või soolasisaldusega toiduainete 
ümberkujundamist hõlbustavaid 
meetmeid, et edendada tasakaalustatud 
toitumist. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad toiduohutus-
ja toitumisstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet ning ELi kodanike 
tervist ja tootlikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Kvaliteetse ja tervisliku toitumise 
edendamiseks uuritakse taimedes 
leiduvaid tervislikke ühendeid (nt teiseseid 
metaboliite) ja parandatakse 
kultuurtaimede tervislikku seisundit. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – esimene lõik



AM\906857ET.doc 29/56 PE492.615v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas põllumajanduslik tootmine,
toidu väljatöötamine, töötlemine, 
pakendamine, tootmiskontroll, jäätmete 
vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluses sisalduvad suured 
võimalused välja arendada 

Vesiviljeluses sisalduvad suured 
võimalused välja arendada 
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tarbijavajadustele ja -eelistustele vastavad 
tervislikud, ohutud ja 
konkurentsivõimelised tooted, pakkuda 
keskkonnateenuseid (biotervendus, maa- ja 
veemajandus jne) ning toota energiat, kuid 
see kõik peab toimuma Euroopas. 
Tugevdatakse teadmisi ja tehnoloogiat 
tuntud liikide kohanemise ja uute liikide 
mitmekesistamise kõigis aspektides, võttes 
arvesse vesiviljeluse ja veeökosüsteemide 
omavahelist mõju, kliimamuutuse mõju 
ning seda, kuidas sektor suudab nendega 
kohaneda. Innovatsiooni edendatakse ka 
sisemaa, rannikuala ja avamere 
jätkusuutlikes tootmissüsteemides. Suurt 
tähelepanu pööratakse ka sektori sotsiaalse 
ja majandusliku mõõtme mõistmisele, sest 
sellele tugineb turu ja tarbija nõudmistele 
vastav kulu- ja energiatõhus tootmine, 
kusjuures tagatakse konkurentsivõimelisus 
ning atraktiivsed väljavaated investoritele 
ja tootjatele.

tarbijavajadustele ja -eelistustele vastavad 
tervislikud, ohutud ja 
konkurentsivõimelised tooted, pakkuda 
keskkonnateenuseid (biotervendus, maa- ja 
veemajandus jne) ning toota energiat, kuid 
see kõik peab toimuma Euroopas. 
Tugevdatakse teadmisi ja tehnoloogiat 
tuntud liikide kohanemise ja uute liikide 
mitmekesistamise kõigis aspektides, võttes 
arvesse vesiviljeluse ja veeökosüsteemide 
omavahelist mõju, kliimamuutuse mõju 
ning seda, kuidas sektor suudab nendega 
kõige paremini kohaneda. Innovatsiooni 
edendatakse ka sisemaa, rannikuala ja 
avamere jätkusuutlikes 
tootmissüsteemides. Suurt tähelepanu 
pööratakse ka sektori sotsiaalse ja 
majandusliku mõõtme mõistmisele, sest 
sellele tugineb turu ja tarbija nõudmistele 
vastav kulu- ja energiatõhus tootmine, 
kusjuures tagatakse konkurentsivõimelisus 
ning atraktiivsed väljavaated investoritele 
ja tootjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üle 90 % mere elurikkusest on kasutamata; 
see tähendab tohutut potentsiaali uute 
liikide avastamiseks ja rakenduste 
leidmiseks merebiotehnoloogia 
valdkonnas, mis moodustab prognoosi 
kohaselt 10 % kõnealuse sektori aastasest 
majanduskasvust. Toetatakse mere 
elurikkuses ja biomassis sisalduva suure 
potentsiaali edasist uurimist ja kasutamist, 
mis võimaldab turule viia uusi 
uuenduslikke protsesse, tooteid ja 
teenuseid, mida oleks võimalik rakendada 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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sellistes valdkondades nagu keemia- ja 
materjalitööstus, farmaatsia, kalandus ja 
vesiviljelus, energiavarustus ning 
kosmeetika.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.4 – alapunkt 2.4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Eri 
biomassiliikide, sealhulgas metsanduse, 
biojäätmete ja tööstuse kõrvalsaadused, 
laiem kasutamine teise ja kolmanda 
põlvkonna biorafineerimistehastes aitab ära 
hoida toidu-/kütusekonflikte ning toetab 
maapiirkondade ja rannikualade majanduse 
arengut liidus.

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Teise ja 
kolmanda põlvkonna 
biorafineerimistehastes kasutatava 
biomassi, sealhulgas põllumajanduse, 
aianduse, metsanduse, biojäätmete ja 
tööstuse kõrvalsaaduste kättesaadavuse, 
valiku ja omaduste parandamine aitab ära 
hoida toidu-/kütusekonflikte ning toetab 
maapiirkondade ja rannikualade majanduse 
arengut liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise vähendamiseks ja Energiatõhususe tagamiseks ja 
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energiaraiskamise lõpetamiseks ning samas 
ühiskonnale ja majandusele vajalike 
teenuste tagamiseks ei piisa üksnes sellest, 
et massiturule tuuakse rohkem, tõhusaid, 
kulude suhtes konkurentsivõimelisi, 
keskkonnasäästlikke ning arukamaid 
tooteid ja teenuseid, vaid tuleb integreerida 
komponendid ja seadmed viisil, mis 
koostöös optimeeriksid hoonete, teenuste 
ning tööstuse üldise energiakasutuse.

energiaraiskamise lõpetamiseks ning samas 
ühiskonnale ja majandusele vajalike 
teenuste tagamiseks ei piisa üksnes sellest, 
et massiturule tuuakse rohkem, tõhusaid, 
kulude suhtes konkurentsivõimelisi, 
keskkonnasäästlikke ning arukamaid 
tooteid ja teenuseid, vaid tuleb integreerida 
komponendid ja seadmed viisil, mis 
koostöös optimeeriksid hoonete, teenuste 
ning tööstuse üldise energiakasutuse.

Or. it

Muudatusettepanek 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid. 
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 
veepuhastuse ning IKT lahendustega, 
otsustavalt olulised ühiskonna 
kujundamisel vähese CO2-heitega 
ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid. 
Seoses sellega tuleb edendada 
integreeritud ja süsteemseid linnaarengu 
strateegiaid, milles võetakse arvesse 
energiatõhusust, juurdepääsetavust, 
haljasalasid, elupaikade kohandamist ja 
sotsiaalset lõimumist. Samal ajal 
kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 
veepuhastuse ning IKT lahendustega, 
otsustavalt olulised ühiskonna 
kujundamisel vähese CO2-heitega 
ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
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ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
jätkusuutlikke lahendusi kulude 
vähendamiseks, et need oleksid mõistlikud 
ja konkurentsivõimelised, ning 
suurendavad tõhusust ja säästvust, et 
kiirendada vähese CO2-heitega 
elektrienergia turule jõudmist. Seda tuleb 
teha eelkõige alloleva jaoks.

Or. it

Muudatusettepanek 172
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist 
ning samuti töötada välja kulutõhusad 
energiasalvestusmeetodid. Seda tuleb teha 
eelkõige alloleva jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele. Et 
paremini kontrollida, kas tuuleenergiaga 
saab seda eesmärki täita, on 
energeetikatehnoloogia strateegilises 
kavas tuuleenergia valdkonna 
energiamahukate tööstusharude jaoks ette 
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nähtud eraldi eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 174
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päikeseenergia maksumus, sealhulgas 
fotogalvaanilised ja kontsentreeritud 
päikeseenergiat kasutavad süsteemid, 
peaks 2020. aastaks langema 2010. aastaga 
võrreldes poole võrra, juhul kui sellest saab 
elektrituru osa.

Päikeseenergia maksumus, sealhulgas 
fotogalvaanilised ja kontsentreeritud 
päikeseenergiat kasutavad süsteemid, 
peaks 2020. aastaks langema 2010. aastaga 
võrreldes vähemalt poole võrra, juhul kui 
sellest saab elektrituru osa.

Or. it

Muudatusettepanek 175
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist.

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise kasu
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist mõistliku ja 
konkurentsivõimelise hinnaga.

Or. it

Muudatusettepanek 176
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist.

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
uuringut ja masstootmise katsetamist, 
pidades silmas laialdast kasutamist.

Or. en

Selgitus

Kui nimetatud eesmärk saavutatakse eeldatavasti 2020. aastaks, ei ole võimalik rääkida 
„pikaajalisest” uuringust.

Muudatusettepanek 177
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsentreeritud päikeseenergia puhul 
keskendutakse tõhususe suurendamisele 
ning kulude ja keskkonnamõju 
vähendamisele, tutvustatud tehnoloogia 
viimisele tööstuslikku mastaapi, milleks 
tuleb rajada esimene omalaadne jõujaam. 
Katsetatakse lahendusi, mis võimaldavad 
tõhusalt ühendada päikeseenergia tootmise 
ja vee soolatustamise.

Kontsentreeritud päikeseenergia puhul 
keskendutakse tõhususe suurendamisele 
ning kulude ja keskkonnamõju 
vähendamisele, tutvustatud tehnoloogia 
viimisele tööstuslikku mastaapi, milleks 
tuleb rajada esimene omalaadne jõujaam. 
Katsetatakse lahendusi, mis võimaldavad 
tõhusalt ühendada päikeseenergia tootmise 
ja vee soolatustamise. Samuti katsetatakse 
lahendusi, mis võimaldavad 
päikeseenergiat tõhusalt salvestada.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et paremini kontrollida, kas 
päikeseenergiaga saab seatud eesmärke 
täita, on energeetikatehnoloogia 
strateegilises kavas päikeseenergia 
valdkonna energiamahukate 
tööstusharude jaoks ette nähtud eraldi 
eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 179
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2
kogumiseks, transportimiseks ja 
säilitamiseks

välja jäetud

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil 
ülemaailmsel tasandil, et lahendada 
vähese CO2-heitega energia tootmise ja 
vähese CO2-heitega tööstuse rajamise 
probleem 2050. aastaks. Eesmärk on viia 
elektrisektoris kivisöeküttel ja gaasiküttel 
töötavates jõujaamades CO2 kogumise ja 
säilitamise lisakulud miinimumini 
võrreldes sama laadi elektrijaamadega, 
kus CO2 kogumist ja säilitamist ei toimu, 
ning energiamahukates tööstusrajatistes.
Toetatakse eelkõige kogu CO2 kogumise 
ja säilitamise ahela toimivuse tõendamist 
tööstuslikul tasandil, kasutades erinevaid 
tüüpilisi kogumise, transpordi ja 
säilitamise võimalusi. Sellega kaasnevad 
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teadusuuringud eesmärgiga arendada 
kõnealust tehnoloogiat edasi ning töötada 
välja konkurentsivõimelisem 
kogumistehnoloogia, täiustatud 
komponendid, integreeritud süsteemid ja 
protsessid, ohutu geoloogiline säilitamine, 
otstarbekad lahendused kogutud CO2
ulatuslikuks korduskasutamiseks, et 
muuta CO2 kogumine ja säilitamine 
kaubanduslikult teostatavaks pärast 2020. 
aastat avatavates fossiilkütusel töötavates 
jõujaamades ja muus palju CO2-heidet 
tekitavas tööstuses.

Or. it

Muudatusettepanek 180
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia 
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus täismahus, 
sealhulgas võrkudega sidumist. Ookeanil 
toodetav energia, nagu loode-, hoovuse-
või laineenergia võimaldab täiesti 
heitevaba ja prognoositavat 
energiavarustust. Teadustöö peaks 
hõlmama innovatiivseid laboriuuringuid 
seoses usaldusväärsete ja madalate 
kuludega komponentide ning materjalidega 
väga söövitavas ja biloogiliste organismide 
kogunemist soodustavas keskkonnas ning 
nende materjalide tutvustamist Euroopa 
vete erinevates tingimustes.

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada 
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia 
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus täismahus, 
sealhulgas võrkudega sidumist. Ookeanil 
toodetav energia, nagu loode-, hoovuse-
või laineenergia võimaldab täiesti 
heitevaba ja prognoositavat 
energiavarustust. Teadustöö peaks 
hõlmama innovatiivseid laboriuuringuid 
seoses usaldusväärsete ja madalate 
kuludega komponentide ning materjalidega 
väga söövitavas ja biloogiliste organismide 
kogunemist soodustavas keskkonnas ning 
nende materjalide tutvustamist Euroopa 
vete erinevates tingimustes. Et paremini 
kontrollida, kas geotermilise energia, 
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hüdro- ja mereenergiaga ning muude 
taastuvenergia liikidega saab seatud 
eesmärke täita, on energeetikatehnoloogia 
strateegilises kavas nende energialiikide 
valdkonna energiamahukate 
tööstusharude jaoks ette nähtud eraldi 
eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 181
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Or. it
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Muudatusettepanek 182
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.3 – alapunkt 3.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
kümme korda. Sel eesmärgil toetatakse 
ulatuslikke esitlusi ja turustuseelseid 
kasutusnäiteid teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja 
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
konkurentsivõimeline kütuseelemendiahel 
ja püsiv vesinikutehnoloogia tootmine ning 
taristu. Piisavalt suurteks läbimurreteks 
turul ning asjakohaste standardite 
väljatöötamiseks on tarvis tugevat riiklikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
vähemalt kümme korda. Sel eesmärgil 
toetatakse ulatuslikke esitlusi ja 
turustuseelseid kasutusnäiteid 
teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja 
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
konkurentsivõimeline kütuseelemendiahel 
ja püsiv vesinikutehnoloogia tootmine ning 
taristu. Piisavalt suurteks läbimurreteks
turul ning asjakohaste standardite 
väljatöötamiseks on tarvis tugevat riiklikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

Or. it

Muudatusettepanek 183
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on seadnud poliitiliseks 
eesmärgiks vähendada 2050. aastaks CO2-
heidet 60 %. Eesmärk on vähendada 
tavakütusel töötavate autode osakaalu 
linnaliikluses poole võrra ning luua 

välja jäetud
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suuremates linnakeskustes 2030. aastaks 
CO2-heiteta logistikasüsteem. Vähest 
CO2-heidet tekitavate kütuste osakaal 
peaks lennunduses 2050. aastaks 
suurenema 40 %-ni ning 
merendussektoris tuleks punkrikütustega 
kaasnevat CO2-heidet 2050. aastaks 
vähendada 40 %.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 184
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad 
olulisel määral välja töötada ja kasutusele 
võtta vajalikke lahendusi kõigi 
transpordiliikide jaoks. See vähendab 
märkimisväärselt transpordist tulenevat
keskkonnakahjulikku heidet (näiteks CO2, 
NOx ja SOx), vähendab sõltuvust 
fossiilkütustest ja selle kaudu transpordi 
mõju elurikkusele ning säilitab 
loodusvarasid.

Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad 
olulisel määral välja töötada ja kasutusele 
võtta vajalikke lahendusi kõigi 
transpordiliikide jaoks. See vähendab 
konkurentsivõimeliste turuhindadega
märkimisväärselt transpordist tulenevat 
keskkonnakahjulikku heidet (näiteks CO2, 
NOx ja SOx), vähendab sõltuvust 
fossiilkütustest ja selle kaudu transpordi 
mõju elurikkusele ning säilitab 
loodusvarasid.

Or. it

Muudatusettepanek 185
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
konkurentsivõimeliste turuhindadega
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

Or. it

Muudatusettepanek 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

5. Kliima- ja veeküsimustega seotud 
meetmed, ressursitõhusus ja toorained

Or. en

Muudatusettepanek 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.1 – alapunkt 5.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemisvõime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemise võime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 
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ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 
kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 
kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale ning
peamistele sotsiaalvaldkondadele ja 
kultuuri- ja majandussektoritele üle kogu 
Euroopa. Meetmete kohaselt uuritakse 
mõju ja kasvavat ohtu inimeste tervisele, 
mis tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. See hõlmab ka geotehniliste 
valikute potentsiaalset mõju, kulusid ja 
riske. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 
kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 
kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele, arheoloogilistele 
leiukohtadele, tehiskeskkonnale ning 
linnamaastikule ja -pärandile, samuti
peamistele sotsiaalvaldkondadele ja 
majandussektoritele üle kogu Euroopa. 
Meetmete kohaselt uuritakse mõju ja 
kasvavat ohtu inimeste tervisele, mis 
tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. See hõlmab ka geotehniliste 
valikute potentsiaalset mõju, kulusid ja 
riske. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
majandusele vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 
ning oluliselt edukamat 
uuendussuutlikkust. Teadusuuringutes 
hinnatakse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikke riske, võimalusi ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
võimalusi. Teadusuuringud toetavad uute 
kliima-energia-majandus-mudelite 
väljatöötamist ja valideerimist, võttes 
arvesse majandushoobasid ja asjakohast 
välismõju. Eesmärk on katsetada 
leevendusmeetmete ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia kasutusvõimalusi eri tasanditel 
ning peamistes majandus- ja 
sotsiaalvaldkondades liidus ja kogu 
maailmas. Meetmed soodustavad 
tehnoloogilist, institutsioonilist ja 
sotsiaalmajanduslikku innovatsiooni, 
tugevdades uuringute ja rakenduste ning 
ettevõtjate, lõppkasutajate, teadlaste ja 
teadusasutuste vahelisi seoseid.

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
majandusele vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 
ning oluliselt edukamat 
uuendussuutlikkust. Teadusuuringutes 
hinnatakse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikke riske, võimalusi ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
võimalusi. Teadusuuringutes, milles 
keskendutakse CO2-heite vähendamisele, 
tuleks võtta alati arvesse probleemi 
pakilisust ning nii kõige kõrgemaid 
standardeid kui ka reageerimiskiirust. 
Teadusuuringud toetavad uute kliima-
energia-majandus-mudelite väljatöötamist 
ja valideerimist, võttes arvesse 
majandushoobasid ja asjakohast välismõju. 
Eesmärk on katsetada leevendusmeetmete 
ja vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutusvõimalusi eri tasanditel ning 
peamistes majandus- ja 
sotsiaalvaldkondades liidus ja kogu 
maailmas. Meetmed soodustavad 
tehnoloogilist, institutsioonilist ja 
sotsiaalmajanduslikku innovatsiooni, 
tugevdades uuringute ja rakenduste ning 
ettevõtjate, lõppkasutajate, teadlaste ja 
teadusasutuste vahelisi seoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutused ja veemajandusega 
seotud küsimused
Kliimamuutuste teemat tuleks käsitleda 
koos veemajandusega seotud 
küsimustega. Veeküsimustega seotud 
teadusuuringute vallas tuleb tulevikus 
rinda pista suurte katsumustega, mis 
tulenevad eelkõige vajadusest käsitleda 
seda teemat üha enam koos üleilmsete 
muudatuste, kliimamuudatuste, 
geopoliitika rolli suureneva tähtsuse ning 
samuti energia- ja tervishoiuküsimustega.
Veevarusid tuleks käsitleda ja majandada 
terviklikult. See tähendab arvestamist 
looduspiirkondade ja ökoloogiliste 
küsimustega, arusaamist ökosüsteemi 
teenustest kui protsessist, joogivee 
kvaliteedi kaitset ning eri poliitilisi 
süsteeme ja institutsionaalseid struktuure.
Teadmusbaas peaks lõimima nn 
keskkonnavoogude mõiste ja võtma 
arvesse ökosüsteemi teenuseid, mis 
tuginevad veele. Tuleb arvestada ka 
sellega, et veeringe muudatused sõltuvad 
asukohast ja see mõjutab ringlusse 
lastava vee hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1.3 a. On väga tähtis uurida 
kliimamuutuste regionaalset mõju 
ökosüsteemile, veevarudele, 
põllumajandusele ja metsandusele, et 
analüüsida, kuidas see mõjutab inimeste 
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elu ja tervist ning teisi sotsiaal-
majanduslikke küsimusi, ent samuti 
uurida üleilmsete muudatuste otsest ja 
kaudset mõju ökosüsteemi dünaamikale 
ja suutlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
muutused keskkonnas, mis on pöördumatud 
ning muudavad ökosüsteemide laadi. 
Äärmiselt oluline on neid riske ette näha, 
hinnata, kontrollida ning prognoosida 
inimtegevuse mõju keskkonnale ja 
keskkonnamuutuste mõju inimeste 
heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvad 
ökosüsteemid) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides.

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
keskkonnas muutused, mis on pöördumatud 
ning muudavad ökosüsteemide laadi. 
Äärmiselt oluline on neid riske ette näha, 
hinnata, kontrollida ning prognoosida 
inimtegevuse mõju keskkonnale ja 
keskkonnamuutuste mõju inimeste 
heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvaid 
ökosüsteeme) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. On vaja 
uuendustegevust, et luua uued 
veemajanduse mudelid, millega tagatakse 
läbipaistvus. Need peaksid sisaldama 
teavet vee päritolu kohta, veevarude 
võrdset jagamist ning vee müümise ja 
kasutamise korda. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
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sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja 
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja 
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
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kodanikke otsuste tegemisse. kodanikke otsuste tegemisse. Kõigi 
peamiste ressursside kättesaadavust ja 
tootlikkust tuleb analüüsida erinevatel 
asjakohastel territoriaalsetel tasanditel –
ülemaailmsel, piirkondlikul ja kohalikul. 
Analüüsida tuleb ka asjassepuutuvaid 
sotsiaalmajanduslikke tagajärgi, et 
töötada välja võimalikud poliitilised 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi toorainete kohta 
ning töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks ja 
keskkonnasäästlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi toorainete kohta 
ning töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
läbipaistvaks ja keskkonnasäästlikuks 
uurimiseks, kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 
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toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine.
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis- ja 
töötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised 
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt ressursi 
raiskamist. Lähtutakse lähenemisviisist, 
mis võtab minimaalsete energia- ja 
ressurssidega seotud nõuete alusel arvesse 
kogu olelusringi toorainete tarnimisest kuni 
nende olelusringi lõpuni.

toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine. 
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis- ja 
töötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt ressursi 
raiskamist. Lähtutakse lähenemisviisist, 
mis võtab minimaalsete energia- ja 
ressurssidega seotud nõuete alusel ning 
täiesti läbipaistvalt ja jälgitavalt arvesse 
kogu olelusringi toorainete tarnimisest kuni 
nende olelusringi lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeldades, et teatavate materjalide üldine 
kättesaadavus võib väheneda näiteks 
kaubanduspiirangute tõttu, uuritakse ja 
arendatakse esmatähtsate toorainete 
jätkusuutlikke asendajaid ja alternatiive, 
millel on samalaadne funktsionaalne toime. 
See vähendab liidu sõltuvust esmastest 
toorainetest ning parandab
keskkonnamõju.

Eeldades, et teatavate materjalide üldine 
kättesaadavus võib väheneda näiteks 
kaubanduspiirangute tõttu, uuritakse ja 
arendatakse esmatähtsate toorainete 
jätkusuutlikke asendajaid ja alternatiive, 
millel on samalaadne funktsionaalne toime. 
See vähendab liidu sõltuvust esmastest 
toorainetest ning vähendab igasugust 
kahjulikku keskkonnamõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 196
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – alapunkt 5.4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse mis tahes kujul innovatsiooni, 
nii tagasihoidlikku kui ka radikaalset, mis 
sisaldab tehnoloogilisi, organisatsioonilisi, 
sotsiaalseid, käitumis-, ärilisi ja poliitilisi 
uuendusi ning tugevdab 
kodanikuühiskonna osalemist. Sellele 
tugineb liikumine ringmajanduse poole, 
mis vähendab keskkonnamõju ja võtab 
arvesse keskkonnale avalduvat 
tagasipõrkeefekti. See hõlmab ärimudeleid, 
tööstussümbioose, tooteteenusesüsteeme, 
tootearendust, täielikku olelusringi ning 
hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on 
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 
ringlussevõttu ja ressursi asendamist. Suurt 
tähelepanu pööratakse uuringute järgust 
turule ülemineku hõlbustamisele, pidades 
silmas tööstusettevõtteid ning esmajoones 
VKEsid, näiteks prototüübi teekonnale 
väljatöötamisest turuleviimise ja 
järgimiseni. Ökoinnovatsiooniga tegelejate 
võrgustike loomise abil püütakse samuti 
tõhustada teadmiste levitamist ning luua 
paremat seost pakkumise ja nõudmise 
vahel.

Toetatakse mis tahes kujul innovatsiooni, 
nii tagasihoidlikku kui ka radikaalset, mis 
sisaldab tehnoloogilisi, organisatsioonilisi, 
sotsiaalseid, käitumis-, ärilisi ja poliitilisi 
uuendusi ning tugevdab 
kodanikuühiskonna osalemist. Sellele 
tugineb liikumine ringmajanduse poole, 
mis vähendab keskkonnamõju ja võtab 
arvesse keskkonnale avalduvat 
tagasipõrkeefekti. See hõlmab ärimudeleid, 
tööstussümbioose, tooteteenusesüsteeme, 
tootearendust, täielikku olelusringi ning 
hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on 
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 
ringlussevõttu ja ressursi asendamist. Suurt 
tähelepanu pööratakse uuringute järgust 
turule ülemineku hõlbustamisele, pidades 
silmas tööstusettevõtteid ning esmajoones 
VKEsid, näiteks prototüübi teekonnale 
väljatöötamisest mõistliku hinnaga
turuleviimise ja järgimiseni. 
Ökoinnovatsiooniga tegelejate võrgustike 
loomise abil püütakse samuti tõhustada 
teadmiste levitamist ning luua paremat 
seost pakkumise ja nõudmise vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 5 – alapunkt 5.5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laiahaardelised keskkonnaseire ja -
teabesüsteemid on vajalikud, et tagada 
pikaajaliste andmete ja pikaajalise teabe 
edastamine selle probleemiga tegelemisel. 
Neid süsteeme kasutatakse kliima, 
loodusvarade (sh toorained), 
ökosüsteemide ja -teenustega seotud 
tingimuste, nende seisundi ja 
arengusuundade hindamiseks ja 
prognoosimiseks, samuti selleks, et hinnata 
vähese CO2-heite ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
poliitikat ja valikuvõimalusi kõigis 
majandussektorites. Nende süsteemide abil 
saadud teavet ja teadmisi kasutatakse 
strateegiliste ressursside aruka kasutamise 
stimuleerimiseks, tõenditel põhineva 
poliitika väljatöötamise toetamiseks, uute 
keskkonna- ja kliimateenuste 
edendamiseks ning uute võimaluste 
väljatöötamiseks ülemaailmsetel turgudel.

Laiahaardelised keskkonnaseire ja -
teabesüsteemid on vajalikud, et tagada 
pikaajaliste andmete ja pikaajalise teabe 
edastamine selle probleemiga tegelemisel. 
Neid süsteeme kasutatakse kliima, 
loodusvarade (sh toorainete), 
ökosüsteemide ja -teenustega seotud 
tingimuste, nende seisundi ja 
arengusuundade hindamiseks ja 
prognoosimiseks, samuti selleks, et hinnata 
vähese CO2-heite ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
poliitikat ja valikuvõimalusi kõigis 
majandussektorites. Nende süsteemide abil 
saadud teavet ja teadmisi kasutatakse 
strateegiliste ressursside aruka kasutamise 
stimuleerimiseks, tõenditel põhineva 
poliitika väljatöötamise toetamiseks, uute 
keskkonna- ja kliimateenuste 
edendamiseks, satelliidi kaudu toimuval 
veevarude seirel, jälgimisel ja 
majandamisel kasutatava 
digitaaltehnoloogia toetamiseks ning uute 
võimaluste väljatöötamiseks 
ülemaailmsetel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3 a. Veesüsteemide uue põlvkonna 
väljatöötamine
Euroopa vajab hädasti integreeritud 
veesüsteemi uuendusi. Vesi on tugeva 
ühiskonna, õitsva majanduse ja 
keskkonnahoidliku ökosüsteemi keskne 
valdkond. Veeringlust mõjutavad väga 
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tõsiselt kliimamuutused, mis teevad selle 
mudelite prognoosimise keerulisemaks ja 
muudavad märkimisväärselt meie 
praeguseid veevarusid. Euroopa seisab 
silmitsi veeinfrastruktuuri (nii reo- kui ka 
joogivee varustuse) vananemisega ja 
selliste veemajandusprobleemidega nagu 
suurenev veepuudus, suurem üleujutuste 
oht (linnades), veereostus ning kasvav ja 
üha spetsiifilisem veenõudlus. 
Investeeringud veesüsteemidesse on 
suured ja nende tasuvus on pikaaegne.
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonna tegevuse korraldamisel 
keskendutakse linna- ja 
maapiirkondadele, asjaomasele sektorile 
ja valdkonnaülestele teemadele ning 
seatakse sihiks:
5.3.1. Teha kõigile kättesaadavaks 
tervisele ohutu ja taskukohase hinnaga 
vesi ning tagada samal ajal, et piisavalt 
vett jääks keskkonna tarbeks.
Kasvava linnastumise tõttu tuleb linnade 
veemajandusele üha rohkem tähelepanu 
pöörata (on oodata, et 2050. aastaks elab 
üle 80% elanikkonnast ELi liikmesriikide 
linnapiirkondades). Maapiirkondades 
tuleb rinda pista arvukate probleemidega, 
mis on seotud põllumajanduses 
kasutatava veega, reostuse 
ärahoidmisega, kanalisatsiooniga ja 
joogiveevarudega. Veevaldkonna 
probleemide lahendamiseks on vaja 
koostada terviklik lähenemisviis, mille 
keskmes on veeringlus ning mis hõlmab 
lõpptarbijaid ja sidusrühmi.
5.3.2. Kaotada seos veevarude vähenemise 
ja majandustegevuse taseme vahel ELi 
peamistes sektorites (sealhulgas 
energeetika, põllumajandus ja 
keemiatööstus).
Innovaatiliste lahenduste kasutamine 
tööstusprotsessides, info- ja 
kommunikatsiooniseadmetes ja uues 
tehnoloogias alandab kulusid ning 
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vähendab energiatarvet ja saastumist.
5.3.3. Säilitada vee hea seisund kõigis ELi 
vesikondades ning parandada seda nii vee 
kvaliteedi, koguse kui ka kasutuse 
seisukohast, arvestades üha suurenevat 
survet veevarudele.
5.3.4. Tagada Euroopa veetööstusele 
maailmas juhtroll.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6.1 – alapunkt 6.1.1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamised ühiskondlikud probleemid ei ole 
abstraktsed, neil on piirkondlik mõõde. 
Veelgi enam, võttes arvesse 
linnapiirkondades valitsevate loovus-, 
innovatsiooni-, sotsiaal-, majandus-, 
kultuuri- ja keskkonnaprobleemide 
kaalukust, tuleb neile erilist tähelepanu 
pöörata.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– III osa – punkt 6.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohuga, nagu kuritegevus, 
terrorism ja inimtekkelistest või 
loodusõnnetustest põhjustatud 

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohuga, nagu kuritegevus, 
terrorism, ebaseaduslik sisseränne ja 
inimtekkelistest või loodusõnnetustest 
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laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need ohud 
võivad levida üle piiride ja olla suunatud 
füüsiliste objektide või küberruumi vastu. 
Rünnakud riigiasutuste ja eraettevõtete 
veebisaitide vastu näiteks mitte üksnes ei 
õõnesta kodanike usaldust, vaid võivad 
rängalt mõjutada selliseid olulisi sektoreid 
nagu energeetika, transport, tervishoid, 
rahandus või telekommunikatsioonid.

põhjustatud laiaulatuslikud hädaolukorrad. 
Need ohud võivad levida üle piiride ja olla 
suunatud füüsiliste objektide või 
küberruumi vastu. Rünnakud riigiasutuste 
ja eraettevõtete veebisaitide vastu näiteks 
mitte üksnes ei õõnesta kodanike usaldust, 
vaid võivad rängalt mõjutada selliseid 
olulisi sektoreid nagu energeetika, 
transport, tervishoid, rahandus või 
telekommunikatsioonid.

Or. it

Muudatusettepanek 201
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.1. Kuritegevuse ja terrorismi vastu
võitlemine

6.3.1. Võitlus organiseeritud kuritegevuse 
ja terrorismi vastu

Or. en

Muudatusettepanek 202
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3.1 – esimene lõik – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab uue tehnoloogia ning toidus, 
loomasöödas ja tarbekaupades sisalduvate 
kemikaalide (sh nanomaterjalid) riske ja 
võimalusi; töötab välja ja kinnitab 
kooskõlastatud mõõtmis-, identifitseerimis-
ja kvantifitseerimismeetodid, integreeritud 
katsestrateegiad ning tipptasemel vahendid
toksikoloogilise ohu hindamiseks, 
hõlmates loomkatseid asendavaid 
meetodeid; hindab keskkonnasaaste mõju 

(a) hindab uue tehnoloogia ning toidus, 
loomasöödas ja tarbekaupades sisalduvate 
kemikaalide (sh nanomaterjalid) riske ja 
võimalusi; töötab välja, vaatab läbi ja 
kinnitab kooskõlastatud mõõtmis-, 
identifitseerimis- ja 
kvantifitseerimismeetodid, integreeritud 
katsestrateegiad ning loomkatsetele 
mittetuginevad tipptasemel 
eksperimentaalsed ja 
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tervisele; andmetöötlusvahendid toksikoloogilise 
ohu ja riski hindamiseks, hõlmates 
loomkatseid asendavaid meetodeid, et 
hinnata mõju tervisele ja keskkonnale; 
hindab keskkonnasaaste mõju tervisele;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3.3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskus keskendub 
20/20/20 kliima- ja energiaeesmärkidele 
ning Euroopa Liidu üleminekule 
konkurentsivõimelisele ja vähem CO2-
heidet tekitavale majandusele 
2050. aastaks ning uurib alljärgnevate 
asjaolude tehnoloogilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke aspekte:

Teadusuuringute Ühiskeskus keskendub 
„20/20/20” kliima- ja energiaeesmärkidele 
ning uurib alljärgnevate asjaolude 
tehnoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
aspekte:

Or. it

Selgitus

Juba nime järgi piirdub programmi ajakava 2020. aastaga, kooskõlas 2020. aasta 
strateegiaga ja "20-20-20" eesmärgiga. Selle asemel, et viidata võimalikele tulevikuoludele 
järgnevatel kümnenditel, on eelistatav pigem keskenduda 2020. aastaks seatud eesmärkidele.

Muudatusettepanek 204
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3.3 – esimene lõik – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energia ja elektri ülekandevõrgud, eriti 
üleeuroopaliste energiavõrkude 
modelleerimine ja nende simulatsioonid, 

(b) energia ja elektri ülekandevõrgud, eriti 
üleeuroopaliste energiavõrkude 
modelleerimine ja nende simulatsioonid, 
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nn aruka ja supervõrgu tehnoloogia analüüs 
ning elektrisüsteemide 
reaalajasimulatsioonid;

nn aruka ja supervõrgu tehnoloogia ja 
energia salvestamise potentsiaali analüüs 
ning elektrisüsteemide 
reaalajasimulatsioonid;

Or. en


