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Muudatusettepaneku projekt 6303 === ENVI/6303 ===

esitaja(d): Andrea Zanoni, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 02 04 02 04

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Ringmajanduse jaoks VKE piirkondlike klastrite moodustamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Kartus paljude piiratud ressursside nappuse pärast, järjest suurem taastuvatele energiaallikatele avalduv 
surve, sellega seoses tõusvad turuhinnad, kõikumised, hirm majandusliku ebastabiilsuse ees ja sotsiaalne 
rahulolematus on sundinud kõiki maailma riike välja töötama ja rakendama ressursside kasutamiseks 
vahendid ja meetmeid, mille abil tagada, et maailma järjest suureneva rahvastiku vajadused saaksid 
täidetud ilma tulevaste põlvkondade omi ohtu seadmata. ELi tasandil avaldati selles vallas 2011. aastal 
ELi ressursitõhusa Euroopa tegevuskava. Tegevuskava põhineb varasematel õigusaktidel ja meetmetel (nt 
ökodisaini direktiiv, loodusvarade temaatiline strateegia, jäätmepoliitika)* ja selles on esitatud raamistik 
konkreetsemate meetmete jaoks, nagu toodete ümberdisainimine, suurem taaskasutus, materjalide 
ringlussevõtt ja asendamine ning ressursside säästmine.
Kuigi on tehtud edusamme, ei ole suurema ressursitõhususe saavutamine piisav, sest suurema tõhususega 
kaasneb ka suurem kasutamine (tagasilöögiefekt). Tulenevalt nõukogu soovitustest keskkonnahoidlikku 
ringmajandust** soodustavate meetmete kohta on rõhutatud, et ressursitõhususe tegevuskava tuleb 
tugevdada ja täpsemalt selgitada***. Ringmajanduse loomist peetakse oluliseks sammuks 
dematerialiseerumise ning materjalide suurema taaskasutuse, ringlussevõtu ja asendamise suunas. 
Näiteks Hiina on seadnud ringmajanduse eesmärgiks õigusaktides, mis puudutavad tootmis-, ringlus- ja 
tarbimisetapis võetavaid vähendus-, taaskasutus- ja ringlussevõtumeetmeid. ELi tasandil on olemas küll 
näiteks ökoinnovatsiooni edendavad õigusaktid, kuid puudub kaugeleulatuv ja sidus üldine strateegia, 
mille alusel minna järkjärguliselt uuendustegevuselt üle radikaalsele uuendustegevusele. Teisalt võib 
õiguslik ja poliitiline ebakindlus vähendada areneva öko- ja veel rohkem ringmajanduse 
konkurentsivõimet. Ja võimalik kasu on tohutu.
Ellen MacArthur fondi jaoks MeKinsey tehtud analüüsi**** kohaselt oleks ringmajanduse puhul 
materjalikulude arvelt saavutatav hinnanguline kokkuhoid nn üleminekustsenaariumi korral kokku 
340−380 miljardit USA dollarit aastas ja täiuslikuma stsenaariumi kohaselt 520−630 miljardit USA 
dollarit EL tasandil aastaks 2025, võttes arvesse vaid osa töötlevast tööstusest. Eeldatavate eeliste hulka 
kuuluvad ka hinnavolatiilsuse ja tarneriskide maandamine, võimalik kasu tööhõive vallas, vähenenud 
välismõju ja majanduse pikaajalise elujõulisuse tagamine. Et nendest eelisteks kasu oleks, tuleb astuda 
julgeid ja loovaid samme lineaarse „äraviskamisühiskonna” mudeli purustamiseks.
Projekti kirjeldus
Eesmärgid
Mitmed eesrindlikud ettevõtted on juba püüdlemas ringmajanduse poole. Siia alla kuuluvad ringdisaini 
toetavad algatused, nagu Cradle to Cradle®, ja uued innovatiivsed ärimudelid, nagu ühistarbimine*****. 
Ellen MacArthur fond on ringmajanduse jaoks sõnastanud järgmised põhimõtted: 1) jäätmete vältimine 
disaini abil – tooted on kavandatud demonteerimis- ja taaskasutustsükli jaoks, 2) kulumaterjalide ja 
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püsikomponentide range eristamine – kulumaterjalid tuleb ohutult biosfääri tagasi toimetada ja 
püsikomponendid läbivad eri hooldustsüklid, taaskasutus- ja ümberjaotusetapi ning ringlussevõtu viimase 
etapi, 3) tsüklite jaoks tuleb kasutada taastuvatel allikatel põhinevat energiat.
Kohaliku ja piirkondliku tasandi sektoritevahelise koostöö katseprojekti raames on võimalik saada 
empiirilisi andmeid selle kontseptsiooni tegeliku rakendamise kohta ning see annab võimaluse teha olulisi 
katseid ja omandada uusi teadmisi ning muuta ringmajanduse etappide määratlust. Seetõttu võivad 
kohalikesse klastritesse koondunud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tegevus olla heaks 
lähtekohaks.
Eriti tuleb tegeleda järgmiste küsimustega******. Nende empiiriline analüüs toob välja antud 
katseprojekti peamised eesmärgid:
− Olemasolev Euroopa ja liikmesriikide õiguslik ja poliitiline raamistik võib olla määrav kas kiire 
ülemineku soodustamisel või tekitada probleeme, mis võivad takistada tulemuslikku rakendamist. Kas 
olemasolevad poliitilised ja finantsprogrammid pakuvad piisavat toetust? Eesmärk on kindlaks teha, 
milliste õiguslike ja poliitiliste probleemidega ettevõtted kokku puutuvad ja millised vahendid võivad anda 
stiimuleid radikaalseks uuendustegevuseks.
− Olemasolevad tööstusalgatused, nagu Ühendkuningriigi riikliku tööstussümbioosi programm, on küll 
toonud energia- ja ressursisäästu, kuid vähesed neist on puudutanud tootmises ja tarbimises 
väljakujunenud tavasid. Platvorm, mis toetab andmete kogumist ja levitamist, heade tavade levitamist 
ning ettevõtetevahelise koostöö soodustamist, on määrav erinevamate tööstussektorite ja paljude eri 
ettevõtete kaasamiseks ning nende organiseerimiseks. See võib olla hea lähtekoht protsessi süvendamiseks 
ja kiirendamiseks.
− Teadmussiirde tagamiseks tuleb toetada puuduvate teadmiste hankimist ning koostööd 
materjaliteadlaste, disainikoolide ja ettevõtete vahel.
− Vaja on ka andmeid ringmajanduse rakendamisel saadud tagasilöökide ja saavutatud tulemuste kohta, 
mille alusel vahetada teavet selle väärtusloome ja ka lahendamist vajavate probleemide kohta.
− Eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel on ringmajanduse eri etappide kohta andmeid ja 
teavet raske kätte saada ning andmete ja teabe kvaliteet ja sidusus on halb. VKE-l tekib suurema 
tõenäosusega probleeme suure surve ja võimalike suurte tehingukulude (nt suutlikkuse ja oskuste 
suurendamine) tõttu. Kuigi algsed teabevahetusplatvormid, nagu Ellen Mac Arthur fondi juures tegutsev 
Circular Economy 100, on olemas, on need pigem suunatud suurtele ettevõtetele ja üleilmsele tasandile. 
Selle tagajärjel võib juhtuda, et VKE ühineb protsessiga siis, kui suur osa uuest kasvavast turust on juba 
hõivatud üksikute suurte ettevõtete poolt. VKE on aga Euroopa majanduse stabiilsuse jaoks keskse 
tähtsusega, sest selles toimub peamine uuendustegevus ja sellel on oluline roll tööhõives.
Edasised sammud
Senised ringmajandusega seotud katseprojektid on keskendunud peamiselt metallide ja mineraalide 
ringluse tekitamisega.
Oma 24. mai 2012. aasta resolutsioonis ressursitõhusa Euroopa kohta******* kutsub Euroopa 
Parlament komisjoni peatükis „Looduskapital ja ökosüsteemi teenused” üles kasutama ressursitõhususe 
valdkonnas parimaid tavasid, et töötada välja asjakohased kriteeriumid ja alustada mitmeid ressursse, sh 
fosforit käsitlevate katseprojektidega, et saavutada 2020. aastaks praktiliselt 100 %line korduskasutus 
ning optimeerida nende ressursside kasutust ja ringlussevõttu, ning rõhutab, et selliseid katseprojekte 
tuleks rahastada otse ELi poolt.
Tulenevalt sellest üleskutsest ja ülal sõnastatud peamistest eesmärkidest on kavandatud katseprojekti 
eesmärk moodustada 2−3 klastrit, kuhu kuuluksid eri tööstussektorite ettevõtted. Hõlmatud oleksid nii 
kulumaterjale kui ka püsikomponente pakkuvad ettevõtted, et oleks võimalik teha ka midagi muud peale 
üksikute materjalidega tegelemise. Et see võimalik oleks, on projekti jaoks vaja nii ümberkorralduste 
alaseid eriteadmisi kui ka uusimaid teadusandmeid. Esimese jaoks võib konsulteerida muutuste juhtimise 
ja organisatsiooni arendamise spetsialistidega ning teise jaoks tuleks teha koostööd teadusinstituutidega 
ja innovatsiooni-, koostöö- ja tehnosiirde keskustega.
Eesrindlike ettevõtete hulka kuuluksid peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, et oleks 
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võimalik uurida võimalike suuri tehingukulusid, vajalikku suutlikkust ja vajalikke oskusi ning kasutada 
samas ära nende innovatsioonialast võimekust. Ettevõtted peaksid oma piirkonnas klastritesse koonduma, 
kuid samas peaksid nad aktiivselt tegusema rohkem kui ühes liikmesriigis, et saada ülevaade eri riikide 
õiguslikust ja poliitilisest raamistikust. Selleks tuleks keskenduda VKE-le piiriülestes piirkondades, nagu 
Euregio Tirool – Lõuna-Tirool – Trentino********.
Vahenditena kasutataks tegelike ja virtuaalsete platvormide loomist, spetsiaalseid töötubasid ja 
koolitsseminare, mille eesmärk on vahetada asjakohaseid andmeid, häid tavasid ja levitada teadmisi. 
Tuleks moodustada mitmed töörühmad, kes töötaksid välja eelkõige ringmajanduse eri etapid, mida tuleks 
katsetada tööstusparkide või ühistarbimise ärimudelite loomise kaudu. Katseprojekt tuleks ühendada ka 
selliste globaalsete algatustega nagu Circular Economy 100 või Euroopa sotsiaalse innovatsiooni 
platvorm, et luua esindajate kaasamise ja omavahel seotud ürituste kaudu koostoimet.
Eeldatav tulemus peaks olema korralduskava, millega toetada tulevasi samasuguseid algatusi.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Euroopa 
Keskkonnapoliitika Instituut (IEEP).
**Euroopa Liidu Nõukogu (2012). Järeldused ELi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi 
raamistiku loomise kohta. Keskkonnanõukogu 3173. istung.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP poliitikadokument, 2012. aasta september.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. Ühendkuningriik.
*****See hõlmab algatusi, nagu ühisauto kasutamise teenus Caruso, mis viib internetiplatvormi kaudu 
kokku autoomanikud ja auto kasutajad: www.carusocarsharing.com. Järgmisel veebisaidil on toodud 
ulatuslik nimekiri antud valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, Ühendkuningriik.
*******Euroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon ressursitõhusa Euroopa kohta 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kuigi ressursitõhusust soodustavad algatused on olemas, puudub sidus üldine strateegia, mille alusel minna 
järkjärguliselt uuendustegevuselt üle radikaalsele uuendustegevusele. Õiguslik ebakindlus võib vähendada 
areneva ringmajanduse konkurentsivõimet. Kohaliku tasandi sektoritevahelise koostöö katseprojekt võib 
anda empiirilist teavet selle kohta, kuidas minna „äraviskamisühiskonnalt” üle ringmajandusele. See annab 
hea võimaluse omandada uusi teadmisi tooraineringluse etappide määratluse muutmiseks. Projekt keskendub 
kohalikes klastrites tegutseva VKE koostööle.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6312 === ENVI/6312 ===

esitaja(d): Vladko Todorov Panayotov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
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Lisada: 07 02 07
Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt – Kagu-Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete romude tänapäevase ringlussevõtu 
piirkondliku keskuse loomine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on edendada Balkani piirkonnas elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
ringlussevõttu. Katseprojektis rõhutatakse vajadust luua keskkonnahoidlik taristu, millest nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes võiks kasu olla ka kohalikel kogukondadel. Kohalikud 
kogukonnad saaksid kasu säästvamal viisil töökohtade loomisest ning tööstuse seisukohalt tagaks 
ringlussevõtu keskus tooraine parema kättesaadavuse nii piirkonna kui ka ELi ettevõtetele. Projekt on 
edasiminek Balkani piirkonna piirkondliku sidususe ja koostöö tugevdamises ning oluline teiseste 
toorainete allikas ELi tööstuse jaoks, toetades nii ELi pikaajalist eesmärki parandada materjalide 
ressursitõhusat kasutamist, vähendada oma suurt sõltuvust teatavate toorainete impordist kolmandatest 
riikidest ja minna üle ringmajandusele.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Lisaks ringlussevõtu keskuse keskkonnaalasele kasule aitab keskus tugevdada piirkondlikke majanduslikke 
ja sotsiaalseid sidemeid. Peale selle aitab selline koostöö ametlikel kandidaatriikidel valmistuda ELiga 
ühinemiseks, sest need riigid saavad osa ELi jäätmekäitlustavadest, -protsessidest ja -võrgustikest. Projekt 
aitab ka edendada majandus- ja keskkonnaalast ning poliitilist koostööd ja teadmiste ja tehnoloogia 
vahetamist strateegiliste partneritega ning loob võimalused heaolu ja säästva arengu tagamiseks kogu 
piirkonnas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6306 === ENVI/6306 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – männi-laguussi ja muude invasiivsete liikide poolt kahjustatud piirkondade keskkonna 
taastamine ja taasmetsastamine
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on taastada invasiivsete taimeliikide ja haiguste (nt männi-laguuss) poolt 
kahjustatud piirkondade keskkond ja need taasmetsastada. Katseprojektiga täiendatakse olemasolevatelt 
eelarveridadelt rahastatavaid meetmeid, mida võetakse kahjustatud piirkondade taastamisel pärast 
invasiivsete võõrliikide / patogeenide kontrollimist.
Projekti etapid:
 1. igas regioonis kahjustatud piirkondade kindlakstegemine;
2. kahjustatud metsaalade taastamisstrateegiate kindlakstegemine;
3. heade tavade ja positiivsete tulemuste analüüs;
4. kahjustatud metsade taastamise kohalike ja piirkondlike projektide toetamine.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on taastada invasiivsete taimeliikide ja haiguste (nt männi-laguuss) poolt kahjustatud 
piirkondade keskkond ja need taasmetsastada. Katseprojektiga täiendatakse olemasolevatelt eelarveridadelt 
rahastatavaid meetmeid, mida võetakse kahjustatud piirkondade taastamisel pärast invasiivsete võõrliikide / 
patogeenide kontrollimist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6307 === ENVI/6307 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Koostöö ohtude ja riskide kaardistamise ühtse metoodika ja miinimumnõuete vallas
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on tagada, et ohtude ja riskide kaardistamisega seotud andmeid saaks tänu riikide 
koostööle võrrelda ja analüüsida.
Kavandatav projekt tuleneb Ferreira raportist, milles käsitletakse loodus- ja inimtegevuse tagajärjel 
toimuvate õnnetuste ennetamist ja milles esitati ettepanek luua kõigi liikmesriikide eri pädevate riiklike 
teenistuste esindajatest võrgustik, mille tegevusraamistik hõlmaks õnnetuste ohjamise, ruumilise 
planeerimise ning riskide kaardistamise ja juhtimise eest vastutavate riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutuste vahelist koostööd. 
Konkreetsemalt on katseprojekti eesmärgid järgmised:
1. koguda kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid ohtude ja riskide kaardistamiseks; 
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2. uurida ohtude ja riskide kaardistamise võimalikke ühiseid metoodikaid ja miinimumnõudeid;
3. teha ettepanek ohtude ja riskide kaardistamise ühise metoodika kohta, mis põhineb võrgustiku (kuhu 
kuuluvad ka põllumajandussektori esindajad) tehtud uuringutel ja tööl ning ÜRO Keskkonnaprogrammi 
ja asjaomases valdkonnas töötavate sotsiaalsete ja valitsusväliste organisatsioonide ja muude maaga 
lähedalt seotud osalejate ärakuulamisel.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on tagada, et ohtude ja riskide kaardistamisega seotud andmeid saaks tänu riikide 
koostööle võrrelda ja analüüsida.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6308 === ENVI/6308 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Veevarude kaitse ja sellega seotud taristu taastamine maapiirkondades
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on edendada veevarude kaitse meetmeid maapiirkondades, et lahendada hooajalise 
veenappuse probleemid, eelkõige põllumajanduses, selleks et kasutada tõhusamalt talvel raisatavat vett ja 
säilitada seda suvel kasutamiseks nii põllumajanduses kui ka joogiveena avalikes purskkaevudes.
Projekti etapid:
1. uurida veevarude kaitse võimalikke ühiseid metoodikaid ja miinimumnõudeid;
2. koostada tehtud uuringute ja kogutud teabe alusel veevarude kaitse ja taastamise kavad. 
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on veevarude kaitse ja sellega seotud taristu taastamine maapiirkondades, et säilitada 
põllumajanduse jaoks veega varustamine kuival aastaajal ja taastada avalikud purskkaevud.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6309 === ENVI/6309 ===
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esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Elanike maapiirkondadesse jäämise julgustamine – võitlus kõrbestumise vastu
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärgiks on julgustada inimesi maapiirkondadesse jääma. Projekti eesmärk on tekitada 
parem arusaam teguritest, mis võivad stimuleerida inimeste jäämist maale. Tehakse ettepanek töötada 
välja metoodika selliste kohalike ja piirkondlike projektide koostamiseks, mis julgustaksid inimesi 
maapiirkondadesse jääma ning hõlmaksid iga kohaliku kogukonna või piirkonna vajaduste ja 
potentsiaali kindlakstegemist.
Projekti etapid:
1. teabe kogumine liikmesriikides vajaduste kohta, mis tuleb täita, et julgustada inimeste jäämist 
maapiirkondadesse (sh konsulteerimine kohalike kogukondade, eri sidusrühmade ja kohalike 
asutustega);
2. iga piirkonna probleemide ja potentsiaali kindlakstegemine seda eesmärki silmas pidades;
3. heade tavade ja positiivsete tulemuste analüüs;
4. selliste kohalike ja piirkondlike projektide koostamine, mis julgustaksid inimesi maapiirkondadesse 
jääma.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Selleks et tagada territoriaalne sidusus, peatada kõrbestumine, pöörata vastupidiseks põllumajandusest 
loobumise protsess, edendada majanduse arengut ning ennetada loodus- ja inimtegevusest põhjustatavaid 
õnnetusi, on väga oluline, et inimesed jääksid maapiirkondadesse. Katseprojekti eesmärk on töötada välja 
metoodika selliste kohalike ja piirkondlike projektide koostamiseks, mis julgustaksid inimesi 
maapiirkondadesse jääma.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6310 === ENVI/6310 ===

esitaja(d): Britta Reimers, Holger Krahmer, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000



10

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Hindamine ja teostatavusuuring „Heitevaba parvlaeva suunas”
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on hinnata heitevaba, taastuvaid energiaallikaid (nt vesinikuga kütuseelemente) 
kasutava parvlaeva suunas liikumise etappe, selle rakendamise võimalikkust ja viia läbi 
teostatavusuuring.
Kuigi peamiselt vesinikul töötavate kütuseelementide kasutamine toiteallikana väiksemate 
transpordivahendite – nt busside – puhul on ennast õigustanud, tuleks nende kasutamist suurtel 
parvlaevadel (nt Ro-Pax-laevadel) täiendavalt uurida, et hinnata nende kasutamise võimalust. Sellise 
transpordiliigi ja marsruudi kohta hindamise ja teostatavusuuringu läbiviimine annaks selgema 
arusaama sellest, millised on ohud ja võimalused, kui kasutada vesinikku transpordikütusena ja 
kütuselemente energiamuunduritena parvlaevadel.
Hindamises ja teostatavusuuringus tuleks eelkõige keskenduda võimalustele kasutada tuuleparkide öisest 
toimimisest saadavat üleliigset energiat vesinikkütuse tootmiseks, mida seejärel kasutataks laeva 
jõuseadme toiteks ja pardateenuste elektritarbimise võimaldamiseks. Hinnata tuleks ka laevale täiendava 
energia andmiseks kombineeritud toiteallikate – nt pardal olevate päikesepaneelide ja Flettneri rootorite –
kasutamist, mille üldine eesmärk oleks vabaneda süsiniku-, väävli- või lämmastikuheitmetest.
Rakendamisvõimaluste optimeerimiseks tuleks hindamises keskenduda lähilaevaliinidele, võttes arvesse 
infrastruktuuri ja loodusega seotud eeltingimusi, et tagada (peamiselt tuuleparkide pakutava) 
alternatiivse energiaga varustamise tõhusus, eriteadmised kohapeal ning asjaomaste tehnoloogiakeskuste 
ja võimalike erasektori partnerite olemasolu. Esimese sammuna tuleks läbi viia sobivate kohtade 
kaardistamine, et määrata kindlaks, millised võiksid ELis olla heitevaba parvlaeva võimalikud ja 
optimaalsed marsruudid.
Hindamise ja teostatavusuuringu käigus tuleks kaardistada vajalikud meetmed, mis võimaldaksid 
hübriide, akusid, kütuseelemente ja kütuse liike heitevabal eesmärgil ära kasutada, et energiatõhususest 
saadaks kasu niipea, kui tehnoloogia on piisavalt arenenud, aga ka selleks, et omandada kogemusi ja 
kavandada täiendavat arengut.
Lisaks võiks valitud liinide turuhinnang anda selgema pildi heitevaba parvlaeva projekti elluviimise ja 
toimimise kulude kohta, ning selle alusel saaks ka hinnata, kas eespool kirjeldatud parvlaevateenus oleks 
praegustes turutingimustes majanduslikult elujõuline.
Katseprojekti kavandatud kestus võiks olla 1 või 2 aastat ning valida võiks ühe või kaks sobilikku 
parvlaeva marsruuti.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kuigi meretransport on transporditava mahu seisukohast kõige tõhusam transpordiliik, valitseb asjaomase 
transpordiliigi puhul säästva tehnoloogiaga seotud lahenduste osas teiste transpordiliikidega võrreldes
mahajäämus, kuna aastakümneid on hoidutud selles vallas õigusakte täiendamast. Alternatiivsetele kütustele 
ülemineku vajadus sõnastati hiljuti komisjoni teatises „Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa 
strateegia” (COM (2013) 17 lõplik). Tulevikutranspordil on mitu eesmärki: keskkonna ja kliima olukord 



11

nõuavad tegutsemist ning lisaks tuleb murda ELi transpordi sõltuvus naftast.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6313 === ENVI/6313 ===

esitaja(d): Gerben-Jan Gerbrandy, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 02 77 26

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Segajäätmete ressursitõhus kasutamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Segajäätmed: väga oluline ressursiallikas Euroopas
Ressursitõhususe tegevuskava üks oluline tugisammas on jäätmete ringlussevõtt. Siiski on Euroopa 
Liidus kvaliteetne ringlussevõtt piiratud ja tegelikult hästi välja arendatud vaid mõnes üksikus 
liikmesriigis, seetõttu jääb hetkel taaskasutatavate ressursside puhul suur potentsiaal kasutamata. 
Euroopa Liidus keskendutakse eriti tahketele olmejäätmetele, kuigi need moodustavad kõigist 
olemasolevatest jäätmetest vaid väikese osa. Kuivad segajäätmed, näiteks kaubandus- ja tööstusjäätmed, 
suuremõõtmelised majapidamisjäätmed ning ehitus- ja lammutuspraht sisaldavad palju rohkem 
ressursse, mida on isegi lihtsam eraldada, kui (märgadest) tahketest olmejäätmetest saadavaid materjale. 
Neist jäätmeliikidest moodustab ehitus- ja lammutuspraht väga märkimisväärse osa, pidades silmas selle 
mahtu (see moodustab 1/3 kõigist jäätmetest ELis) ja jäätmete raamdirektiivis selle prahi osas hetkel 
seatud eesmärki (70% ringlussevõtt).
Ehitus- ja lammutusprahi ringlussevõtu (ja tegelikult mis tahes jäätmete ringlussevõtu) arendamisel 
järgitakse teatavat üldist teed, mida näitab heade tulemustega riikide minevik. See tähendab, et on 
võimalik kindlaks määrata ringlussevõtu üldised mehhanismid ja kirjeldada parimaid tavasid. Tuginedes 
mõnes liikmesriigis ligikaudu 30 aastat toiminud ringlussevõtu kogemusele, tuleks mallid ja juhised teha 
kättesaadavaks neile liikmesriikidele, kus ringlussevõtt on alles algstaadiumis. Euroopa Liidus on vaja 
ringlussevõttu ergutada teadmiste ja eriteabe siirde abil.
Ringlussevõtu olulised elemendid on näiteks hea kontroll jäätmevoogude üle ja kvaliteedi tagamine. 
Mitmes liikmesriigis on ringlussevõtuga tegelev tööstus ja ametivõimud selleks välja töötanud vahendid, 
näiteks süsteemi nimega Tracemat (materjalide päritolu jälgimise süsteem) ja kvaliteedi tagamise 
süsteemid, sh keskkonnakõlblikkuse kontroll ja sertifitseerimine.
Vaja on arendada kuivade segajäätmete ringlussevõttu. Väärtuslikud materjalid, näiteks puit ja plast, on 
võimalik võtta ringlusse ja kohandada uueks kasutuseks. Samuti võib tahkete olmejäätmete – juhul, kui 
neist on tahke osa eraldatud – käitlemiseks kasutada ringlussevõtukäitisi. Sellise sorteerimissuutlikkuse 
loomine kujutab endast ühte valikut, mis liikmesriikidel on selleks, et leida ringlussevõtu ja põletamise 
vahel õige tasakaal.
Eesmärk
Projekti eesmärk on edendada liikmesriikides ringlussevõttu, eriti ehitus- ja lammutusprahi ning sellega 
seotud kuivade segajäätmete osas, rakendades selleks tõhusat teadmiste ja eriteabe siiret. Samuti 
aidatakse projektiga liikmesriikidel saavutada jäätmete raamdirektiivis seatud eesmärke. Peamine 
edutegur on asjaolu, et projekti kaasatakse ka ringlussevõtuga tegelev tööstus ise. Selle valdkonna 
eksperdid on tunnustatud kui antud valla eriteabe ja teadmiste parimad kandjad. Konkreetselt on projekti 
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eesmärk algatada sobilikul viisil ehitus- ja lammutusprahi ringlussevõtt kolmes liikmesriigis (liikmesriigi 
piirkonnas). Varasemad kogemused on eeskujuks liikmesriikidele, kus selliste jäätmete ringlussevõttu ei 
ole varem toimunud. Muude kuivade segajäätmete puhul analüüsitakse edulugusid ja koostatakse teiste 
liikmesriikide jaoks plaanid samade eesmärkide saavutamiseks. Ühes liikmesriigis (liikmesriigi ühes 
piirkonnas) algatatakse selline ringlussevõtt.
Projekti keskseks ülesandeks on näidata Euroopa Liidu valitud piirkondades ehitus- ja lammutusprahi 
ringlussevõtu esimeste sammude edukat elluviimist. Selle saavutamiseks on vaja, et sidusrühmad neis 
piirkondades lepiksid kokku rakenduskava osas. Selles kavas kirjeldatakse saavutamist vajavaid eesmärke 
ja võetavaid meetmeid. Kõnealustes meetmetes kajastatakse enamjaolt heade tulemustega liikmesriikide 
kogemuste põhjal välja arendatud parimaid tavasid. Sidusrühmad lepivad kokku meetmetes ja need 
jagatakse osapoolte vahel ära. Võtmeküsimused on jäätmete päritolu usaldusväärne jälgimine ja 
ringlussevõetud toodete kvaliteedi kontroll.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Ressursitõhususe tegevuskava üks oluline tugisammas on jäätmete ringlussevõtt. Kuid kvaliteetne 
ringlussevõtt on Euroopa Liidus piiratud ja tegelikult hästi välja arendatud vaid mõnes üksikus liikmesriigis. 
Käesoleva projekti eesmärk on edendada Euroopa Liidus ringlussevõttu ja kasutada ära taaskasutatavate
ressursside potentsiaali.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6302 === ENVI/6302 ===

esitaja(d): Riikka Pakarinen, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, Anneli Jäätteenmäki
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 09 04 04

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Reserv

Kogusumma 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rubriik:
Katseprojekt – Heaolu- ja tervishoiulahendused avatud juurdepääsuga FTTH-võrkudes 
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti ettepanek on esitatud eesmärgiga katsetada heaolu- ja tervishoiuteenuste rakendusi avatud 
juurdepääsuga lõpptarbijani ulatuvates kiudoptilistes (FTTH) võrkudes. Heaolu- ja tervishoiuteenuste 
osutamine tugineb edaspidi FTTH-põhistele lahendustele ning täiemahulise ülikiire e-tervise lahenduse 
teostamine aitaks täita ELi digitaalarengu tegevuskava ühe eesmärgi.
Projekti käigus uuritakse, selgitatakse välja ja katsetatakse uusi ning olemaolevaid e-tervise lahendusi, 
selleks et suurendada teenuste kasumlikkust ja kasutatavust. Projekti eesmärk on näiteks hinnata 
patsientide osatähtsuse suurendamist ning heaolu- ja tervishoiuasjatundjate võimalusi jagada patsiente 
puudutavad digitaalset teavet. Avatud juurdepääsuga FTTH-võrkude kaudu on võimalik ellu viia paljusid 
e-tervise lahendusi, nagu tervist käsitlevate isikuandmete haldamine, patsientide kodune jälgimine, 
röntgenülesvõtete saatmine keskhaiglast maapiirkonna arstikeskusse ning internetiülene füsioteraapia.
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Projekt on mõeldud elluviimiseks suurte vahemaadega maapiirkondades, kus on juba olemas 
kooperatiivsed FTTH-võrgud, mis toimivad tõelise avatuse põhimõttel. Selline võrk on olemas näiteks 
Lõuna-Pohjanmaal. Tulevikus tuleks elektrooniliste heaolu- ja tervishoiulahenduste pakkumisel võtta 
eeskätt sihikule maapiirkonnad, mis asuvad teenusepakkujatest kaugel ning kus on demograafilisi 
probleeme.
FTTH on kõige arenenum tehnoloogia, selleks et pakkuda konkreetsetele heaolu- ja tervishoiuteenuste 
rakendustele tuge kiirete sümmeetriliste ja madala latentsusega ühenduste abil, võimaldades eelkõige nii 
kiiret alla- kui üleslaadimist. Kõige olulisem on see, et avatud juurdepääsu mudel võimaldab kõigil 
teenusepakkujatel osutada teenuseid tasuta sama kiudoptilise kaabli kaudu. Selline õiglane konkurents 
peaks parandama teenuste edendamist, hinna ja kvaliteedi suhet ning kättesaadavust.
See ettepanek on ainulaadne ja üldse mitte ülearune ega vastuolus ühegi riikliku ega ELi programmiga. 
Selle ettepaneku keskne teema ei ole lairibavõrkude kiire kasutuselevõtt, seega ei kattu ettepanek 
olemasolevate riiklike ega ELi programmidega lairibavõrkude kasutuselevõtuks liikmesriikides.
Katseprojekti kestus on kaks aastat.
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Koduse hooldusvajadusega inimeste arv ning nõudlus e-tervise teenuste järele kasvab kogu ELis, eriti 
maapiirkondades. See esitab tervishoiusüsteemidele suured nõudmised. FTTH-võrkude kaudu pakutavad e-
lahendused võivad võimaldada korrapärast järelevalvet ja anda suhtlemise abivahendi neile, kes seda 
vajavad. E-lahendused võimaldavad vähendada kulusid, ravida inimesi, ennetada haigusi ja soodustada 
tervislikku eluviisi, toetades sellega heaolu. Käesolev katseprojekt on täielikult kooskõlas Euroopa e-tervise 
tegevuskavaga ja sellest võiks saada hea näide ülikiirete e-tervise lahenduste praktiliseks kasutuselevõtuks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6301 === ENVI/6301 ===

esitaja(d): Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 09

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Euroopa meetmed tervisliku koolikeskkonna tagamiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt „Euroopa meetmed tervisliku koolikeskkonna tagamiseks” sisaldavad keerulisi tegevusele 
suunatud uuringuid laste tervise ja koolikeskkonna kohta. See hõlmab muu hulgas ehitusmaterjalide ja 
muude koolides kasutatavate toodete, transpordi, koolide ümbruse õhu kvaliteedi ja kliimamuutuste mõju 
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analüüsi, samuti teadlikkuse tõstmist lastega seotud terviseriskide vähendamiseks. 
Katseprojekti eesmärgid on järgmised:
Katseprojekti eesmärk on hinnata
– siseruumide ja välisterritooriumi õhu kvaliteedi ning laste tervise vahelisi sügavaid seoseid;
– ehitusmaterjalide ja muude koolides kasutatavate toodete olulisi tervisemõjusid;
– laste mugavustaset ja hoonete ventilatsiooni, et hinnata põhjalikumalt saasteallikate/põhjuste ja laste 
tervisele avalduvate mõjude vahelist seost, ning
– siseruumide õhusaaste füüsiliste, keemiliste ja bioloogiliste allikate kombinatsiooni.
Uuringuandmete tulemuste analüüsi põhjal on katseprojekti käigus plaanis teha järgmist:
– koostada suunised siseruumide õhu kvaliteediga seotud probleemide ja ka välisterritooriumi õhusaaste 
küsimuse lahendamiseks;
– hinnata võetud meetmete mõjusust, selleks et parandada olukorda koolides.
Projekti algus: 01.01.2014
Projekti lõpp: 31. 12. 2015
Katseprojekti tulemus:
Käesoleva ettepaneku eesmärk on koostada „Tervislike Euroopa koolide töövahend”, väärtuslik 
abivahend, mille abil vähendada märkimisväärselt Euroopa koolide õpilaste terviseriske. Uuringu 
tulemused annavad põhjalikke uusi teadmisi ning annavad kohalike omavalitsuste ja Euroopa koolide 
käsutusse riskijuhtimisvahendid.
Põhjaliku uuringu tulemustega toetatakse ka keskkonna- ja tervishoiupoliitikat, selleks et kaitsta praegusi 
nooremaid ja tulevasi põlvkondi paljude hingamisteede probleemide eest ning edendada tervist ja heaolu 
kogu eluks. Projektiga aidatakse parandada keskkonna- ja tervishoiusektori juhtimist, hõlbustades 
kogemuste vahetust ja korraldades koolitusi keskkonna- ja tervishoiuasutustele.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kuna lapsed ja noored veedavad nädala sees enamiku ajast koolihoonetes, on nad eriti mõjutatud 
probleemidest, mis seonduvad siseruumide õhu halva kvaliteediga, mis võib olla eriti kahjulik allergiate ja 
astma all kannatavatele õpilastele. Kuna 2013 on õhule pühendatud Euroopa aasta, siis on väga oluline 
jälgida koolikeskkonda mitmes Euroopa riigis ja luua teadmisi, et parandada siseruumide õhu kvaliteeti ning 
seeläbi laste tervist Euroopas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6300 === ENVI/6300 ===

esitaja(d): Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 77 12

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
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Katseprojekt – Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: asjatundlikkuse arendamine ja meetmete 
hindamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti ettepanek on esitatud eesmärgiga parandada teadmiste jagamist ja meetmeid tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamiseks ELis – eelkõige nendes liikmesriikides ja piirkondades, kus vajadus selle 
järele on kõige suurem, ning ühtekuuluvusfondi vahendeid saavates riikides ja piirkondades.
Katseprojekti käigus luuakse kogu ELi hõlmav ekspertide ja poliitikanõustajate vahetusvõrgustik, 
keskendudes poliitikakujundamise ja –rakendamise toetamisele ja vastavale koolitusele, samuti 
konkreetsetele meetmetele tervisealase ebavõrdsuse kaotamiseks üleriigilisel ja piirkondlikul tasandil.
Võrgustiku prioriteedid oleksid eelkõige asjatundlikkuse arendamine ennetuspoliitika mõjususe ning 
tervishoiule juurdepääsu ja sellealase diskrimineerimisega seotud küsimustes, samuti strateegiad 
tervisealasele ebavõrdsusele kaasa aitavate sotsiaalsete, keskkonnaalaste ning käitumuslike tegurite 
leevendamiseks.
Katseprojekti käigus vaadatakse ka läbi tervisealast ebavõrdsust käsitlevad meetmed, mida juba toetatakse 
ELi struktuurifondide ja programmidega, ning hinnatakse neid. Selle katseprojekti alusel võetavad 
konkreetsed meetmed määratletakse pärast konsulteerimist asjaomaste liikmesriikide ning rahvatervise ja 
tervishoiupoliitika valdkonna sidusrühmadega.
Katseprojekti eesmärk oleks parandada poliitikavaldkonna kesksete sihtrühmade teadlikkust ja teadmisi 
selle kohta, kui oluline on käsitleda tervisealast ebavõrdsust ja millised on võimalused seda teha, eelkõige 
struktuurifondide abil. Projekti käigus vaadatakse ka läbi selles valdkonnas struktuurifondide ja 
programmidega võetud meetmeid ja hinnatakse neid, millega aidatakse kaasa paremale 
poliitikakujundamisele tulevikus.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Euroopa Parlamendi resolutsioonis ja komisjoni teatises tervisealase ebavõrdsuse kohta (COM(2009)567) 
toonitati ELi liikmesriikide vahelisi ning liikmesriikide siseseid suuri tervisealaseid erinevusi. Eeldatava 
eluea vahe kõige kõrgema ja kõige madalama haridustaseme ning sissetulekuga rühmade vahel on paljudes 
riikides 5-10 aastat ning see olukord on sarnane liikmesriikide ja piirkondade vahelises võrdluses. Nende 
vahede vähendamine eeldab mitut poliitikavaldkonda hõlmavat poliitikat valitsuse kõigil tasanditel. Kuigi 
tervisealase ebavõrdsuse põhjuseid mõistetakse hästi, on teadmised selle kohta, kuidas neid küsimusi 
lahendada, palju nõrgemad.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6304 === ENVI/6304 ===

esitaja(d): Christel Schaldemose, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 77 12

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Reserv

Kogusumma 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
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Rubriik:
Katseprojekt – tõenduspõhiste strateegiate arendamine tõrjutud ja kaitsetute isikute tervise parandamiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Mittenakkuslike haiguste esinemine ELi liikmesriikides kasvab enneolematu kiirusega. Samal ajal seisab 
järjest rohkem eurooplasi silmitsi rasvumise ja vaimse tervise probleemidega. Halveneva tervise käes 
kannatavad eelkõige tõrjutud ja kaitsetud isikud. See muutus puudutab nii mehi kui ka naisi, kuid nende 
terviseprobleemid ei ole ühesugused ja neid tuleks käsitleda erinevalt.
Komisjon avaldas 2011. aastal Euroopa meeste terviseseisundi kohta laiaulatusliku aruande, milles 
näidati olulist erinevust naiste ja meeste tervise vahel. Aruande üks peamisi väiteid seisneb selles, et 
meeste tervise parandamisel on naistele ja lastele nii otsene kui ka kaudne kasu. Samalaadse uuringu 
Euroopa naiste tervise kohta avaldas komisjon 2009. aastal.
Asjaolu, et meeste ja naiste terviseprobleeme tuleks käsitleda erinevatest vaatekohtadest, tunnistatakse 
järjest rohkem, ja seetõttu on käesoleval projektil järgmised eesmärgid:
1. Koguda ja hinnata – näiteks Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajate kaudu – selle probleemi 
lahendamiseks olemasolevat teavet erinevuste kohta osalevate liikmesriikide (eelkõige tõrjutud ja 
kaitsetute) meeste ja naiste tervises ning olemasolevaid tavasid. 
2. Suurendada teadmusbaasi isikliku (sh vaimse) tervisega seotud elustiilide ja hoiakute, ennetuse, ravi 
ning eelkõige tõrjutud ja kaitsetute isikute rehabilitatsiooni kohta ning põhjuste kohta, miks just sellesse 
rühma kuuluvad isikutel näib olevat suurem vastumeelsus muuta oma elustiili ja otsida arstidelt või 
muudelt tervishoiuteenustelt abi – need uurimused võivad olla nii haiguste- kui ka elanikkonnapõhised.
3. Analüüsida eri liikmesriikide tervishoiusüsteeme, et teha kindlaks, mis põhjustab tervishoiuteenuste 
suhtelist alakasutust ebasoodsamas olukorras olevate rühmade poolt ja mida saaks selle probleemi 
lahendamiseks teha.
4. Töötada kogutud tõendite põhjal välja (soopõhised) eristrateegiad ja neid katsetada, et parandada 
nimetatud isikute tervist, hõlbustada nende juurdepääsu tervishoiuteenustele ja eelkõige ennetada 
terviseprobleemide teket.
5. Levitada tulemusi ja parimaid tavasid liikmesriikides, eelkõige esmatasandi tervishoiuasutustes, ja 
innustada tulemuste põhjal järelmeetmete võtmist.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Komisjoni teatises „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ELis” keskendutakse 
tervisliku seisundi erinevustele liikmesriikides ning eeldatakse, et teadmised ja eristrateegiate rakendamine 
võib neid erinevusi vähendada ja inimeste elukvaliteeti parandada. Peale selle võimaldab see suurendada 
osalemist tööhõives. Seda tunnistatakse nõukogu 2011. aasta juuni järeldustes vaimse tervise ja heaolu 
Euroopa pakti kohta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6311 === ENVI/6311 ===

esitaja(d): Zofija Mazej Kukovič, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 77 12

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kroonilise neeruhaiguse eri ravimeetodite ja siirdamistavade mõju tervishoiukuludele ja 
patsientide ravitulemustele
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Kavandatav uurimisvaldkond:
Rohkem kui 10% Euroopa rahvastikust kannatab kroonilise neeruhaiguse käes, mille puhul on suur oht, 
et see võib viia neerufunktsiooni täieliku lakkamiseni ja seega võib tekkida vajadus neerufunktsiooni 
asendusravi – dialüüsi või siirdamise – järele. Üha laienev diabeedi- ja südame-veresoonkonnahaiguste 
epideemia suurendab neid numbreid. Dialüüs nõuab palju ressursse: see maksab sõltuvalt riigist ja 
meetodist 40 000–80 000 eurot patsiendi kohta aastas, samal ajal kui neerusiirdamine maksab esimesel 
aastal ligikaudu sama palju kui dialüüs, ent järgnevatel aastatel vähem kui 40% sellest summast. 
Prognoos, sh oodatav eluiga ja elukvaliteet, on pärast neerusiirdamist oluliselt parem kui dialüüsi puhul.
Käesoleva katseprojektiga kavatsetakse makromajanduslikust seisukohast võrrelda kroonilise 
neeruhaiguse ravi eri meetodeid Euroopa Liidu liikmesriikides, uurides seda, millised tegurid mõjutavad 
ravi valikut (patsiendi või arsti poolt), ja asjaomase valiku mõju tervishoiu eelarvele. Katseprojekti 
eesmärk on vastata küsimusele: „Miks on ELis kroonilise neeruhaiguse üldise juhtimise tavades nii 
suured erinevused ja kuidas neid tavasid oleks võimalik ühtlustada, et tagada võrdsel tasemel ja parema 
kvaliteediga ravi ning vähendada samal ajal kulusid?”
Majanduskriisi ajal on oluline leida viise Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiusüsteemide tõhususe 
parandamiseks. Kroonilise neeruhaiguse ravis on hetkel kasutusel kaks peamist ravimeetodit: dialüüs ja 
neerusiirdamine.
Dialüüsi puhul on vaja hinnata, mis tüüpi dialüüs annaks parema tulemuse kahes aspektis: esiteks 
patsiendi jaoks (parem elukvaliteet ja parem taluvus) ning teiseks tervishoiu majanduslikust seisukohast.
Mis puudutab neerusiirdamist, siis seda meetodit ei kasutata dialüüsiga võrreldes piisavalt, kuigi see 
võimaldab pakkuda palju paremat elukvaliteeti ja on kulutõhusam. Seetõttu on oluline hinnata 
liikmesriikide erinevaid organisatoorseid tavasid, mis aitavad siirdamist hõlbustada (nt elundidoonoreid 
puudutav erinev poliitika, erinevad doonorite nõusoleku süsteemid, siirdamiskoordinaatorite olemasolu, 
kahe- või mitmepoolsed kokkulepped elundite piiriüleseks vahetamiseks liikmesriikide vahel jne), et 
tuvastada tegurid, mis mõjutavad ravi valikut, ja tavad, mis lõppkokkuvõttes mõjutavad märkimisväärselt 
siirdamise ooteaega.
Need erinevused doonoripoliitikas mõjutavad oluliselt siirdamise ooteaega ja dialüüsiravis veedetud 
pikkadel ooteaegadel on neerusiirdamist ootavatele patsientidele hävitav mõju:
1) patsientide suremus dialüüsiravil olles on suurem kui neerusiirdamisest taastumise korral;
2) mida pikem on dialüüsiravil veedetav ooteaeg, seda vähem edukas on siirdamine ja madalam 
ellujäämise määr;
3) lisaks on dialüüsi kulud palju kõrgemad kui siirdatud neeru toimimisega seotud kulud, seega mida 
pikem on dialüüsiravil veedetav ooteaeg, seda suuremad on kogukulud.
Kõik need tegurid mitte üksnes ei mõjuta oluliselt elundisiirdamise kättesaadavust, vaid ka kroonilise 
neeruhaiguse ravi kogukulusid. Seetõttu on oluline koguda vajalikke andmeid selle kohta, kuidas need 
tegurid mõjutavad ravi lõpptulemust nii ravi kvaliteedi kui ka kulutõhususe seisukohast.
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Praegu on dialüüsiravi ja neerusiirdamine mõnes ELi liikmesriigis paremini korraldatud kui teistes. Üks 
põhjusi on see, et paljud ELi liikmesriigid on loonud tiheda ja kooskõlastatud koostöö spetsiaalsete 
võrgustike – nagu Eurotransplant ja Scandiatransplant – kaudu.
Projekti eesmärk on hinnata olukorda ELi liikmesriikides eriteadmiste ning toimivatest algatustest ja 
registritest andmete jagamise ja täiendamise kaudu. Lisaks võetakse käesolevas projektis arvesse selle 
valdkonna teiste projektide (nt EULID, ELIPSY ja ühismeede ACCORD, milles keskendutakse 
elusdoonorlusele) raames tehtud tööd.
Pidades silmas asjaolu, et tervishoiupoliitika arendamine ja elluviimine, sh doonorlust, elundite 
eraldamist ja ootejärjekordi käsitlev poliitika kuulub liikmesriikide pädevate asutuste pädevusse, nähakse 
projektiga ette kutseühingute, ülikoolide ja patsientide organisatsioonide kõrval ka nende asutuste 
kaasamine koordineerimiskonsortsiumi. Katseprojektiga nõutakse ka koostöö tegemist ja eriteadmiste 
panustamist sellistelt erialaorganisatsioonidelt nagu Euroopa elundisiirdamise ühing (ESOT) ja Euroopa 
elundisiirdamise koordinaatorite organisatsioon (ETCO).
Oodatavad tulemused:
Kokkuvõttes aitab neeruhaigete patsientide jaoks kroonilise neeruhaiguse ravimeetodite valikut 
mõjutavate mitmesuguste tegurite ja neerusiirdamist hõlbustavate erinevate organisatoorsete tavade 
uurimine rakendada ELi liikmesriikides neeruhaiguste ravis paremaid ja kulutõhusamaid ravitavasid.
Projekti üldine eesmärk on anda ülevaade liikmesriikides kasutatavatest erinevatest ravimeetoditest ja 
teguritest, mis mõjutavad nende meetodite valikut. Lõppeesmärk on kasutada projekti tulemusi selleks, et 
aidata ühtlustada kaugelearenenud neeruhaiguse ravi ja parandada siirdamise kättesaadavust 
liikmesriikides, samal ajal vähendades tervishoiukulusid ja parandades ravi kvaliteeti.
Eeldatakse, et mõned projektis osalevad liikmesriigid saavad kõnealust projekti kasutada hüppelauana 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/53/EL (siirdamiseks ettenähtud 
inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta) ja ELi elundidoonorluse ja elundite siirdamise 
tegevuskava edukaks rakendamiseks.
Projekti algus: 2014. aasta juuni.
Projekti lõpp: 2016. aasta juuni.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009–2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud 
koostöö, 8. detsember 2008
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/53/EL siirdamiseks ettenähtud 
inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta
Nõukogu 7. detsembri 2012. aasta järeldused elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta
KOMISJONI 9. oktoobri 2012. aasta RAKENDUSDIREKTIIV 2012/25/EL, millega kehtestatakse 
siirdamiseks ettenähtud inimelundite liikmesriikidevahelist vahetust käsitleva teavitamise kord.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6314 === ENVI/6314 ===

esitaja(d): Eleni Theocharous, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 77 12

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Uute allergiariskide varaseks tuvastamiseks mõeldud üleeuroopalise 
järelevalvevõrgustiku teostatavus ja pikaajaline jätkusuutlikkus
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk peaks olema tõestada uute allergiariskide varaseks tuvastamiseks mõeldud 
üleeuroopalise järelevalvevõrgustiku pikaajalist jätkusuutlikkust ja võrgustiku pikaajalised eesmärgid 
peaksid olema järgmised:
1. luua keskne andmebaas ning koguda (liikmesriikide ja ELi tasandil) ja analüüsida andmeid ning neid 
korrapäraselt avaldada;
2. teha uued suundumused allergiate valdkonnas kindlaks enne, kui neist saavad suured 
rahvasterviseprobleemid, mis võivad suurendada Euroopa tervishoiusüsteemide koormust;
3. anda poliitikutele varakult teavet ja hoiatusi uute allergeenide kohta, kui on vaja meetmeid võtta;
4. luua teadlikkuse suurendamiseks jätkusuutlik süsteem, mille rakendamist alustataks koolis ja mille 
eesmärk on vähendada koormust, mida allergiad ühiskonnale tekitavad.
Meetmed:
1. hinnata liikmesriikides kasutusel olevaid allergiajärelevalve süsteeme, mille võib ühendada 
järelevalvevõrgustikuga;
2. kaasata enam kui 100 allergiakeskusest koosnev olemasolev infrastruktuur, mis katab tervet Euroopa 
Liitu. See võrgustik on tegutsenud üle 7 aasta ja see laieneb endiselt, mis kinnitab, et projekt on 
jätkusuutlik;
3. kasutada 100 keskuses kõigi patsientide puhul hingamisteede ja toiduallergeenide standardseid 
loetelusid (võttes arvesse piirkondlikke erinevusi) ja laiendada neid meetmeid kogu ELile. Tänu sellele on 
võimalik patsientide allergiasuundumusi pidevalt standardsel viisil jälgida;
4. kasutada katseks patsientide rühma, nn aruandvaid patsiente, kelle abil allergiat valitud keskustes 
pidevalt jälgida, kasutades internetti ja nutitelefoni (aeroallergeenide järelevalvevõrgustik);
5. anda kõikidest senitundmatutest hingamisteede, toidu-, ravimi- ja kontaktallergiate juhtumitest 
keskandmebaasi teada, et tuvastada varakult uued ELi levivad allergeenid;
6. levitada tulemusi poliitikute ja tervishoiuspetsialistide ning üldsuse hulgas.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Üle 30% Euroopa elanikest kannatab allergia all ja haigestumus sageneb. Kliimamuutuse, õhusaaste ja 
toitumisharjumuste muutumise tagajärjel kujunevad kiiresti välja uued allergiad. Praegu ei eksisteeri 
Euroopa ühtki järelevalvevõrgustikku, mis jälgiks uute allergiate kulgu ja annaks neist poliitikutele 
hoiatavalt teada. Samal ajal suurenevad märkimisväärselt sotsiaalmajanduslikud kulud, mis on seotud 
ravimata või puudulikult ravitud allergiliste haigustega ja koolist või töölt puudutud päevade arvu 
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suurenemisega.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6305 === ENVI/6305 ===

esitaja(d): Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisada: 34 01 05

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Reserv

Kogusumma 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rubriik:
Katseprojekt – ELi kliimapoliitika rahastamise tõhus kasutamine: teede kasutamine REDD+ projekti 
tulemuslikkuse varase näitajana
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
EL on eraldanud REDD+ kaudu märkimisväärsed vahendid selleks, et stimuleerida arenguriike 
vähendama üleilmsest raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevaid heitkoguseid. EL, võttes 
arvesse ka üksikute liikmesriikide panust, on tegelikult selle programmi suurim rahastaja.
Esialgsete hinnangute põhjal võib teha järelduse, et REDD+ suurimaks puuduseks on see, et puuduvad 
ühtne metoodika ja piisavad ressursid (inim-, tehnilised ja finantsressursid) selleks, et prognoosida, 
mõõta, kontrollida ja võrrelda metsadega seotud heidet aja jooksul ja riikide vahel ja selle kohta aru 
anda.
Katseprojektis soovitatakse kasutada olemasolevaid teid ja uute teede ehitamisega juurdepääsu 
suurendamist kui tulemuslikkuse varast näitajat projektide puhul, mille eesmärk on vähendada 
raadamise tõttu tekkivat kasvuhoonegaaside heidet (REDD+) ja tugevdada metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT). Samas on katseprojekti eesmärgiks ka 
juurdepääsetavust (nt teedevõrk) puudutava teabe integreerimine ühtlustatud prognoosimise, mõõtmise, 
kontrollimise, võrdlemise ja aruandmise metoodikatesse, et parandada REDD+ aruandluse tõhusust ja
usaldusväärsust ja valmistuda nii 2020. aasta järgseks kliimapoliitikaks, mis lepitakse kokku ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsil 2015. aasta detsembris Pariisis.
Troopiliste alade puhul nähtub satelliit- ja maapealsetest andmetest, et uue tee rajamisele läbi metsa 
järgneb üldiselt (asfaldiga kaetud või katmata) kõrvalteede ehitamine, mis omakorda põhjustab veelgi 
suuremat raadamist ja metsade seisundi halvenemist (üleminekut põllumajandusele või 
loomakasvatusele). Teadusuuringute põhjal on jõutud ühisele järeldusele, et enamik raadamisest, 
killustamisest ja metsade seisundi halvenemisest toimub nn riskitsoonis taristu ja juurdepääsuvõrgustike 
ümber.
Seetõttu ei ole uute teede ehitamine mitte ainult peamine raadamise ja metsade seisundi halvenemise 
põhjus, vaid see võib ka olla efektiivne tõenäolise metsadega seotud heite ja elurikkuse vähenemise 
näitaja. Taristu ruumilise teabe põhjal võib koostada teedeta alade kaardid, lisada nendesse teed ja 
võrrelda neid siis ajakohastatud metsakaartidega, et juba varakult hinnata ELi sektoripõhiste 
tegevuspoliitikate mõju ja nendega toetatavate REDD+ tegevuste tõhusust. Samuti võiks see kaasa aidata 
ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist tulenevale ELi strateegilisele eesmärgile. 2020. aastaks 
peab kõigi looduslike elupaikade (sh metsade) hävimine olema vähenenud vähemalt poole võrra ja 
võimaluse korral olema peaaegu null ning raadamine ja killustumine peab olema märkimisväärselt 
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vähenenud.
Juurdepääsu suurenemise mõju hindamine võib aidata mõõta REDD+ viie tegevuse (võitlus raadamise ja 
metsade seisundi halvenemise vastu, kaitse, majandamine ja metsa süsinikuvaru suurendamine) 
tulemuslikkust. Teede kavandamine on ka hõlpsasti mõistetav strateegiline vahend, mida REDD+ 
programmis võivad kasutada nii abiandjad kui ka kasusaajad ja mis on seotud raadamise rahvusvaheliste 
põhjustajatega (sh ELi import).
Katseprojekt ja sellega seotud assigneeringud peaksid aitama katta järgmisi kulusid: 
– Metsapiirkondade teedeta alade ajakohastatud maailmakaardi koostamine eritähelepanuga troopilistele 
metsadele (põhineb parimatel saadaolevatel ruumiandmetel ja satelliitpiltidel). Need kaardid tuleks teha 
selleks määratud veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks.
– Raadamise ja metsade seisundi halvenemise prognoosimise mudeli väljatöötamine prioriteetsetes 
piirkondades olemasolevate ja hinnanguliselt ehitatavate teede põhjal;
– Brošüüri koostamine ELi sektoripõhiste tegevuspoliitikate (nt taristu, põllumajandus ja kaevandus) 
mõju kohta troopiliste metsade raadamisele ja metsade seisundi halvenemisele.
– Eespool nimetatud tulemuste tutvustamine seminaridel ja sümpoosionidel (eelkõige kõrvalüritusena 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsidel) ning vastavate materjalide levitamine.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
EL toetab mitmeid metsadega seotud 2020. või hiljemalt 2030. aastaks seatud üleilmseid eesmärke:
– aeglustada, peatada ja pöörata vastupidiseks maailma metsade hävinemine;
– vähendada poole võrra kõigi looduslike elupaikade, sh metsade hävimist ning viia see võimaluse korral 
nulli, vähendada raadamist ja killustamist; 
– suurendada ökosüsteemide vastupanuvõimet ja elurikkuse panust metsa süsinikuvarusse, taastades 
vähemalt 15% hävinenud ökosüsteemidest ning aidates nii kaasa kliimamuutuse leevendamisele ja sellega 
kohanemisele;
– kaotada, järkjärgult kõrvaldada või reformida stiimulid, sh elurikkusele kahjulikud toetused.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6315 === ENVI/6315 ===

esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 34 02 77 02

Eelarve 2013 Eelarveprojekt 2014 nõukogu seisukoht 2014 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Reserv

Kogusumma 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubriik:
Katseprojekt – Keskkonnahoidlikumate linnade väljaarendamine – Teadlikkuse tõstmine ning 
elanikkonna ergutamine kohandama oma maju ja ümbrust kliimamuutuse mõjudega
Märkused:
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Lisada järgmine tekst:
Luua järgmine eelarverida (KP): katseprojekt, mille eesmärk on ergutada elanikkonda kohandama oma 
maju ja ümbrust uute või traditsiooniliste lahenduste abil kliimamuutusega.
Järgides hinnangut Euroopa Liidu üldisele keskkonnaalasele tegevusprogrammile aastani 2020 „Hea elu 
maakera võimaluste piires”, on üks prioriteete tõsta teadlikkust looduskeskkonna tähtsuse kohta 
linnaaladel ja elurikkuse kaitse selliste meetmete kaudu nagu loodusliku mõõtme linnakeskkonda 
tagasitoomine. Sellega seoses on võib kõigil tegevustel, mille eesmärk on muuta hooned ja ümbritsevad 
alad keskkonnahoidlikumaks, ning loodusel (puud jm) olla tähtis roll selles, et kohandada 
linnakeskkonda paremini kliimamuutusega.
Selle keskkonnahoidlikumate linnade väljaarendamise katseprojekti eesmärk on tõsta elanikkonna 
teadlikkust, et nad teeksid oma majad ja ümbritsevad alad külmale ja kuumale vastupidavaks, kasutades 
traditsioonilist tehnikat ja tavasid ning uusi tehnoloogiaid, et toetada üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ning jätkusuutlikule linnakeskkonnale keskmises ja pikas perspektiivis. Selline üksiktegevus 
võib ergutada kogu linna keskkonnahoidlikumaks muutma, teha hooned ning avalikud ruumid 
temperatuurimuutuste suhtes vastupidavamaks ning ergutada õhu liikumist.
Projekti etapid:
– liikmesriikides teabe kogumine traditsiooniliste lahenduste ja heade tavade kohta, mida kasutatakse 
eelkõige lõunapoolsetes riikides hoonete ja avalike ruumide jahutamiseks;
– kohalike osalejate, kogukondade, ametiasutuste ja eri sidusrühmade kaasamine;
– parimate tavade ja positiivsete tulemuste analüüsimine;
– kohalike ja piirkondlike näidisprojektide kavandamine, et ergutada elanikkonda oma maju kohandama;
– soovitused ja tulemused peaksid olema digitaalse toe abil avalikult kättesaadavad.
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Põhjamaades on tehtud arvukaid uuringuid kütmise ja muude sealseid kliimatingimusi puudutavate 
probleemide kohta, samas puudub teadlikkus ja väga vähe on levitatud teadmisi lõunapoolsete riikide 
eluruumide puhul kasutatavate terviklahenduste, aedade rolli ning traditsiooniliste ehituslahenduste 
kasutamise kohta, mida võib näha Vahemere piirkonna linnade kogu arhitektuuris, samuti 
temperatuurimuutuste juhtimiseks ja energiavajaduse vähendamiseks kasutatavaid tavasid.


