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LÜHISELGITUS

Programmile lisatud komisjoni teatise kohaselt on raamprogrammi „Horisont 2020“ eesmärk 
rakendada juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärgid, keskendudes ühiskonna praegustele 
probleemidele ning tugevdades seost alt üles ja ülevalt alla teadusuuringute ja turustamise 
vahel. Samuti on sihiks seatud täiendav lihtsustamine ja VKEde suurem osalemine. Paljud 
ühiskonnaprobleemid on seotud keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni tööga –
nt kliimaküsimused, ressursitõhusus, puhas energia ning transport, tervis ja toiduohutus. 
Arvamuse koostajal on siiralt hea meel komisjoni ettepaneku üle, kuid ta soovib panna 
rohkem rõhku mõnele käsitletud aspektile.
Arvamuses lähtus koostaja terviklikust lähenemisviisist, mis on parim viis veelgi tugevdada 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni prioriteete. Seda esimest arvamust tuleks 
käsitleda ka kui dokumenti, mille alusel pidada mõttevahetust keeruka programmi üle, mis on 
väga tähtis jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku majanduskasvu suurendamiseks Euroopa 
Liidus, edendades samal ajal tervislikku ühiskonda.

Arvamuses keskendutakse peamiselt ühiskonnaprobleemidele ning tehakse ettepanek 
tugevdada mõningaid tervise, toiduohutuse, kliimaküsimuste ja keskkonnaga seonduvaid 
aspekte.

Tervis
Võttes arvesse suurt lisaväärtust innovatiivsete raviviiside kasutuselevõtmisel, näiteks 
regeneratiivses meditsiinis, tuleks jätkuvalt toetada tüvirakkudealaseid teadusuuringuid, 
tunnistades samal ajal kaasnevaid eetikaprobleeme, ja uurida olemasolevaid alternatiive loote 
tüvirakkude kasutamisele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka haiguste raviga seotud 
teadusuuringutele ja innovatsioonile. Tuleks suurendada riiklikku toetust nakkushaigusi ja 
haruldasi haigusi käsitlevale teadus- ja arendustegevusele ning edendada teadmiste jagamist. 
Innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse rahastamine tervise valdkonnas peaks lähtuma 
patsientide vajadustest. Peale selle tuleks nõuetekohaselt rahastada keskkonnatervisealast 
teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni.

Toiduohutus
Toiduohutusega seotud ühiskonnaprobleeme tuleks käsitleda laiemalt, hõlmates kõiki 
toiduohutusega seonduvad aspekte. 

Kliima ja keskkond
Tasakaalu teadusuuringute ja innovatsiooni majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaaspektide 
vahel tuleks jälgida korrapäraselt ja tõhusalt. Tugevdada tuleks taastuvenergiale antavat 
toetust. Taastuvenergia tõhususe suurendamine võib muuta selle majanduslikult 
atraktiivsemaks; samal ajal tuleb jätkata võitlust kliimamuutuste vastu, vähendada meie 
sõltuvust fossiilkütustest ning edendada vähese CO2-heitega majandust. 

„Horisont 2020” on põhiline programm, mille abil saaks EL veelgi vähendada keskkonnale ja 
tervisele ohtlike gaaside ja osakeste heidet, koormamata sellega tööstussektoreid või 
liikmesriike.

Horisontaalsed aspektid
Juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” eesmärgid on vaja täiendavalt 
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siduda raamprogrammiga „Horisont 2020” ning sellepärast on need arvamusega hõlmatud. 
Saamaks maksimaalset kasu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniprojektidest kogu 
ELis, tuleks tähelepanelikult jälgida raamprogrammi „Horisont 2020” ning muude ELi ja 
riiklike fondide vastastikust täiendavust. Lisaks tehakse ka ettepanek täiendavalt suurendada 
VKEde osalust, mis võib soodustada keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku majanduskasvu. 
Samuti käsitletakse arvamuses raamprogrammi „Horisont 2020” eesmärkide täitmise 
jälgimiseks kasutatavate tulemuslikkuse näitajate ühte olulist aspekti.
Pärast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arutelu raamprogrammi 
„Horisont 2020” üle tehakse täiendavad muudatusettepanekud teadusuuringute eelarvete ja 
innovatsiooniahela eesmärkide vahelise lõhe ning lihtsustamise kohta.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Eriprogramm peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust ja teisi liidu 
meetmeid, mis on vajalikud Euroopa 2020 
aasta strateegia rakendamiseks, eriti 
sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, põllumajandus ja maaelu 
areng, haridus ja kutseharidus, tööstus, 
rahvatervis, tarbijakaitse, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika, energia, transport, 
keskkond, kliimameetmed, julgeolek, 
merendus ja kalandus, arengukoostöö ning 
laienemis- ja naabruspoliitika. Komisjon 
peaks püüdma vältida tegevuse kattumist 
liidu programmide ja raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames rahastatavate 
meetmete vahel ning nii palju kui 
võimalik ka liikmeriikide tasandil võetud 
ja programmiga „Horisont 2020” 
toetatavate meetmete vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 

(c) üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
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suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis;

suureneva loodusvarade nappuse, 
kasvavate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste kontekstis, eelkõige 
taastuvenergia liikide uuendamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi Horisont 2020 kaudseid
meetmete rakendamiseks kasutatakse 
finantsmääruses sätestatud 
rahastamisvorme, ennekõike toetusi, 
auhindasid, hankeid ja 
rahastamisvahendeid. Kõiki 
rahastamisvorme kasutatakse paindlikult 
kõikide raamprogrammi Horisont 2020 
üldiste ja erieesmärkide saavutamiseks 
ning nende kasutamine määratletakse iga 
erieesmärgi vajadustest ja eripäradest 
lähtudes. 

Raamprogrammi Horisont 2020 kaudsete
meetmete rakendamiseks kasutatakse 
finantsmääruses sätestatud 
rahastamisvorme, ennekõike toetusi,
auhindasid, hankeid ja 
rahastamisvahendeid. Kõiki 
rahastamisvorme kasutatakse paindlikult 
kõikide raamprogrammi Horisont 2020 
üldiste ja erieesmärkide saavutamiseks 
ning nende kasutamine määratletakse iga 
erieesmärgi vajadustest ja eripäradest 
lähtudes. VKEde rahastamise puhul 
pööratakse erilist tähelepanu 
rahastamisele juurdepääsu menetluste ja 
aruandluskohustuste lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
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teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi. Raamprogrammi 
Horisont 2020 struktuur peaks olema 
paindlik, et selle eri eesmärkide ja osade 
kaudu oleks võimalik korraldada ja 
rahastada ühiseid projektikonkursse ning 
ühist tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid. 
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muud kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 



PE487.909v01-00 8/34 PA\900001ET.doc

ET

avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele, 
eelkõige VKEdele, võimalus esitada omal 
valikul läbimurdvaid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire. 
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu ressursitõhusus, 
jätkusuutlikkus, kliimamuutused või 
mereteadus ja -tehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab 
järgmist: tervist mõjutavate tegurite 
mõistmist ja tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Sotsiaal- ja humanitaarteadusi 
süvalaiendatakse ka iga 
ühiskonnaprobleemi lahendamiseks 
vajalike meetmete väga tähtsa osana, et 
nende mõju suurendada. See hõlmab 
järgmist: tervist mõjutavate tegurite 
mõistmist ja tervishoiusüsteemide tõhususe 
optimeerimist; toetust poliitikameetmetele, 
mis annavad rohkem õigusi 
maapiirkondadele ja edendavad 
teadlikumaid tarbijavalikuid; kindlat 
otsuste tegemist energiapoliitika 
valdkonnas ja tarbijasõbraliku Euroopa 
elektrivõrgu tagamist; taastuvenergia 
edendamist; tõendipõhise 
transpordipoliitika toetamist; toetust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise strateegiatele, algatusi 
ressursitõhususe valdkonnas ning 
meetmeid keskkonnahoidliku ja 
jätkusuutliku majanduse saavutamise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 20%
kõigi nende eelarvetest kokku.
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – lõik 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi (EDCTP2) 
jätkamine, mis käsitleb kliinilisi katseid 
ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks.

(a) HIVi, malaaria ja tuberkuloosi ning 
tähelepanuta jäetud haiguste ravi
väljatöötamiseks korraldatavaid I–IV etapi 
kliinilisi katseid käsitleva Euroopa ja 
arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerlusprogrammi (EDCTP2) jätkamine, 
asjakohane rahastamine ja geograafilise 
ulatuse laiendamine muudesse 
arenevatesse piirkondadesse.

Or. en

Selgitus

Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud haigused ning kaasnevad nakkused esinevad ka 
arenguriikides väljaspool Aafrikat (nt Chagasi tõbi Ladina-Ameerikas või leismaniaas Aasias), 
mistõttu oleks soovitav geograafilise ulatuse laiendamine. See tagaks ka, et muudes piirkondades 
tehtavate teadusuuringute pakutavat sünergiat saab kasutada tervisetoodete kiiremini kättesaadavaks 
tegemiseks. EDCTPd tuleks tõhususe tagamiseks ka sellele vastavalt rahastada.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks on paljudel juhtudel vaja selleks, et 
panustada tõhusalt Euroopa 2020. aasta 
strateegiasse ja juhtalgatusse „Innovatiivne 
liit”, töötada välja lahendusi, mis on loomu 
poolest valdkondadevahelised ning 
hõlmavad seega mitut raamprogrammi 
Horisont 2020 erieesmärki. Erilist 
tähelepanu pööratakse vastutustundlikule 
teadustegevusele ja innovatsioonile. Soo 

Lisaks on paljudel juhtudel vaja selleks, et 
panustada tõhusalt Euroopa 2020. aasta 
strateegiasse ja juhtalgatusse „Innovatiivne 
liit” ja „Ressursitõhus Euroopa”, töötada 
välja lahendusi, mis on loomu poolest 
valdkondadevahelised ning hõlmavad 
seega mitut raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärki. Erilist tähelepanu pööratakse 
vastutustundlikule teadustegevusele ja 
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teemat käsitletakse valdkondadevahelise 
teemana, et luua tasakaalu meeste ja naiste 
vahel ning integreerida sooline mõõde 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
kavandamisse ja sisusse. Raamprogrammi 
Horisont 2020 juurde kuuluvad 
konkreetsed sätted selliste 
valdkondadevaheliste meetmete 
stimuleerimiseks, sealhulgas ka tõhusa 
eelarvete ühendamisega. Selle juurde 
kuulub näiteks ka võimalus kasutada 
rahastamisvahendite sätteid ja spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahendit 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas.

innovatsioonile. Soo teemat käsitletakse 
valdkondadevahelise teemana, et luua 
tasakaalu meeste ja naiste vahel ning 
integreerida sooline mõõde teadustegevuse 
ja innovatsiooni kavandamisse ja sisusse. 
Raamprogrammi Horisont 2020 juurde 
kuuluvad konkreetsed sätted selliste 
valdkondadevaheliste meetmete 
stimuleerimiseks, sealhulgas ka tõhus 
eelarvete ühendamine. Selle juurde kuulub 
näiteks ka võimalus kasutada 
rahastamisvahendite sätteid ja spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahendit 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopas jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja optimeerida avaliku 
ja erasektori osalejate panuseid. See on 
vajalik Euroopa teadusruumi 
tugevdamiseks ning samuti juhtalgatuse
„Innovatiivne liit”, Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamiseks. Lisaks on vastutustundliku 
teadustegevuse ja innovatsiooni jaoks vaja 
saada parimaid lahendusi just koostööst 
partnerite vahel, kellel on eri perspektiivid, 
kuid ühised huvid.

Euroopas jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja optimeerida avaliku 
ja erasektori osalejate panuseid. See on 
vajalik Euroopa teadusruumi 
tugevdamiseks ning juhtalgatuste
„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, digitaalarengu tegevuskava ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatuste eesmärkide saavutamiseks. 
Lisaks on vastutustundliku teadustegevuse 
ja innovatsiooni jaoks vaja saada parimaid 
lahendusi just koostööst partnerite vahel, 
kellel on eri perspektiivid, kuid ühised 
huvid.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Partnerlused tootearenduse alal võivad olla suureks abiks, eelkõige vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud haiguste valdkonnas, mis mõjutavad eeskätt vaesemate riikide elanikke, mistõttu on piiratud 
innovatiivsetele farmaatsiatööstusettevõtjatele mõeldud stiimulid töötada välja innovatiivsed tooted 
selliseid haiguseid põdevate patsientide jaoks. Raamprogramm „Horisont 2020” saab anda kasuliku 
panuse selle turutõrke kõrvaldamisse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taastuvate energiaallikate tõhususe 
suurendamiseks mõeldud materjalid. 
Selliste uute toodete ja rakenduste 
väljatöötamine, mis suurendavad 
taastuvate energiaallikate, näiteks 
fotogalvaaniliste elementide, 
päikesekollektorite ja tuulegeneraatorite 
tõhusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega, mis tehti raamprogrammi „Horisont 2020” loomist käsitleva 
määruse kohta (COM(2001)0809 final). Nakkuslikud ja vaesusega seotud haigused on ELi ja 
konkreetsemalt vaesemate riikide jaoks jätkuvalt probleem. Nendes valdkondades tehtavad 
teadusuuringud tooksid kasu nii ELile kui ka arenguriikidele ning oleksid kooskõlas ELi 
välispoliitikaga.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 

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

Käsitlused hõlmavad pikaajalisi 
kohordiuuringuid ja nende seost 
biopankadest, nn -oomika teadusest saadud 
andmetega ning teisi meetodeid. 

Or. en

Selgitus

Haigused mõjutavad inimesi kõikjal, olenemata piiridest. ELi teadustegevus ja konkreetselt 
rahvusvahelise koostöö raames toimuv teadustegevus toob kasu mitte üksnes liidule, vaid ka 
kogu maailma elanikele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus
Haigused mõjutavad inimesi kõikjal, olenemata piiridest. ELi teadustegevus ja konkreetselt 
rahvusvahelise koostöö raames toimuv teadustegevus toob kasu mitte üksnes liidule, vaid ka kogu 
maailma elanikele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1a. Keskkonnatervis
On vaja paremini mõista tervist ja heaolu 
mõjutavaid keskkonnategureid ja 
vahendusmehhanisme, et pakkuda 
tõendeid tõhusate tervisekaitsestrateegiate 
jaoks ning anda teavet liidu 
programmidele ja poliitikatele. Tuleks 
esitada keskkonnatervise tegurid, mis 
täiendaksid muid koostatavaid tervist 
mõjutavaid tegureid. Uuritakse 
keskkonnategureid, sealhulgas 
kliimamuutusi ja töötingimusi. Käsitlused 
hõlmavad lühiajalisi inimuuringuid ja 
pikaajalist kohordiuuringut ning nende 
seost keskkonnaandmebaasidest ja 
biopankadest saadud andmetega, nn 
-oomika uuringuid ning teisi meetodeid.
Parem arusaamine sellest, kuidas 
keskkond toimib inimese tervist mõjutava 
tegurina tema elu jooksul alates 
rasedusest ja lapsepõlvest kuni 
vanaduseni, nõuab eelkõige integreeritud 
molekulaarbioloogilist ja kokkupuutealast 
hindamist ning epidemioloogilisi ja 
toksikoloogilisi lähenemisviise tervise ja 
keskkonna seoste uurimiseks. 
Keskkonnatervise uuringute raames 
tuleks uurida kemikaale ning kemikaalide 
toimimisviise, kombineeritud 
kokkupuudet saaste ning muude 
keskkonna- ja kliimastressoritega (sh 
õhu-, vee- ja pinnasesaaste, müra, 
õhutemperatuur, valgusesaaste, kiirgus, 
toidu saastumine ja inimtekkelised 
nanoosakesed) ning kasu (sh rohealad, 
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alternatiivsed transpordiliigid ja 
linnaplaneerimine), samuti alternatiive 
loomkatsetele. Vaja on innovatiivseid 
lähenemisviise kokkupuute hindamiseks, 
kasutades uue põlvkonna biomarkereid, 
mis põhinevad nn -oomika teadustel ja 
epigeneetikal, inimeste bioseirel, isikliku 
kokkupuute hinnangutel ja 
modelleerimisel, mille abil integreeritakse 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid, et mõista kombineeritud, 
kumulatiivseid ning tekkivaid 
kokkupuuteid ja nende mõju tervisele. 
Toetatakse terviseprobleemide ja 
keskkonnaandmete paremat seostamist, 
kasutades arenenud infosüsteeme.
Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning võtta poliitikameetmeid 
tervist mõjutavate keskkonnategurite 
toetamiseks. Saab koostada paremaid 
keskkonnaalaseid meetmeid ning neid 
saab hinnata, et teha kindlaks nende mõju 
tervisele ja heaolule.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

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 praktikasse 
ülekantavaid teadusprojekte, mille 
eesmärk on kohaldada laboris saavutatud 
uurimistulemusi kiiremini ja tõhusamalt 
meditsiinis, eeskätt sellistes valdkondades, 
kus vajadused on suuresti rahuldamata, 
näiteks hematoloogia/onkoloogia ja 
haruldased haigused.

Or. en

Selgitus

Praktikasse ülekantavad teadustulemused, mis põhinevad mittejärjestikusel lähenemisviisil, aitavad 
põhilisi uurimistulemusi kohaldada meditsiinis kiirel ja tõhusal moel, tagades paremad 
tervishoiualased tulemused. See nõuab nii laboratoorsete kui ka kliiniliste uuringute tulemuste 
pidevat vahetamist ravimi väljatöötamise eri etappides. Eriti oluline on keskendada tähelepanu 
praktikasse ülekantavatele teadusuuringutele selliste rahvatervise seisukohalt oluliste keerukate 
haiguste valdkonnas nagu hematoloogia/onkoloogia ja haruldased haigused.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Paremate preventiivsete vaktsiinide
väljatöötamine

1.5. Paremate preventiivsete vahendite
väljatöötamine

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 koostamist
rohkemate haiguste, sealhulgas vaesusega 
seotud haiguste, nagu HIV/AIDS, 
tuberkuloos, malaaria, ja tähelepanuta 
jäetud haiguste jaoks. Samamoodi võib 
kasutada teadmisi haiguse peamiste 
riskitegurite kohta ning käitumisteadust, 
et koostada tõhusad ennetusstrateegiad, 
milles käsitletakse kõnealuseid 
riskitegureid ning mille eesmärk on 
edendada tervislikku eluviisi. Sellega 
oleks väga suurel määral võimalik 
vähendada krooniliste haiguste 
põhjustatud koormat. See sõltub haiguse 
ja haigusprotsesside ning nendest tuleva 
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epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

Or. en

Selgitus

Tõhusate ennetavate vaktsiinide väljatöötamine vaesusega seotud haiguste, sealhulgas 
HIVi/AIDSi vastu, on kõige kulutõhusam lahendus selliste haiguste vastu võitlemiseks, sest 
vaktsiinid lähevad tervishoiusüsteemidele vähem maksma kui pidev ravi. Teadusuuringud 
selles vallas toovad väga suurt kasu nendest haigustest mõjutatud inimestele nii ELis kui ka 
kogu maailmas ning selliseid uuringuid tuleks soodustada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.6

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 diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi. Sel eesmärgil 
toetatakse muu hulgas meditsiiniliste 
ülesvõtete arendamist. Samuti käsitletakse 
patsientide kiirguskaitse küsimust.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
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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 
ohjamise viiside arendamist.

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 kihistatud ja 
isikustatud meditsiini ning tagada 
ravimite ja teraapiate kättesaadavus 
võimalikult paljude haiguste puhul; 
arendada tõhustatud meditsiinilisi ja 
abistavaid seadmeid ja süsteeme; 
parandada palliatiivseid teraapiaid; 
säilitada ja parandada meie võimet 
võidelda nakkuslike, haruldaste, vaesusega 
seotud, tähelepanuta jäetud, 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 
ohjeldamisviiside arendamist.

Or. en

Selgitus

Vaesusega seotud haigused põhjustavad muret mitte üksnes vaesemates riikides, vaid ka 
mõnes ELi osas, kus esineb olulisel määral tuberkuloosi-, HIVi/AIDSi-, malaaria- või 
leetrijuhte. Asjakohaste vahendite arendamine selliste haiguste ohjeldamiseks ja nende vastu 
võitlemiseks peaks seega olema raamprogrammi „Horisont 2020” prioriteet.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1.12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.12a. Reproduktiivtervis
On vaja teha teadusuuringuid eesmärgiga 
töötada välja reproduktiivtervise häirete 
tõhusam ennetamine, diagnoosimine ja 
haldamine. Teadusuuringud keskenduvad 
sellistele valdkondadele nagu viljatuse 
põhjused, sealhulgas viljatuse ja muude 
reproduktiivtervise häirete 
väljakujunemine looteeas.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tulla tulevikus toime Euroopa 
tervishoidu ohustavate probleemidega 
ning tagada siin nimetatud eesmärkide 
saavutamine, tuleks selle valdkonna 
teadus- ja innovatsioonitegevusele 
eraldada asjakohasel määral liidu rahalisi 
vahendeid. Sellele ühiskonnaprobleemile 
tuleks eraldada vähemalt 12% kõnealuse 
raamprogrammi kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOIDUGA KINDLUSTATUS, SÄÄSTEV 
PÕLLUMAJANDUS, MERE- JA 
MERENDUSUURINGUD NING 
BIOMAJANDUS

TOIDUOHTUS JA TOIDUGA 
KINDLUSTATUS, SÄÄSTEV 
PÕLLUMAJANDUS, MEREKESKKOND 
NING BIOMAJANDUS
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Or. en

Selgitus
Selgitus, et selle eesmärgi raames käsitletakse ka toiduohutust, mitte üksnes toiduga kindlustatust, mis 
on pigem piirav käsitlus. Sama kehtib mõiste „merekeskkond” puhul, mis on esialgsest 
sõnastusest laiema tähendusega. 

Muudatusettepanek 27

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

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. 
Erinevaid osalejaid, eelkõige 
põllumajandustootjaid ja 
põllumajandusliku toidutootmisega 
tegelevaid VKEsid, tehnoloogiaarendajaid 
ja keskkonnaspetsialiste hõlmava 
valdkondadevahelise lähenemisviisi 
raames 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%.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2.2.2

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. 
Toetatakse tegevust, mis pakub teadmisi, 
hõlbustamaks toiduretseptide 
ümbersõnastamist eesmärgiga edendada 
tervislikke toitumistavasid. Selgitatakse 
välja tervist edendavad ja heaolu 
suurendavad toitumislahendused ja -
uuendused. See hõlmab selliste 
toitumistavade koostamist, mis on 
kujundatud individuaalsetest tervise- ja 
toitumisvajadustest lähtuvalt. Uuritakse 
rasedusaegset ja -järgset toitumist ning 
samuti toitumist lapsepõlves, et paremini 
mõista toitumise mõju väikelaste arengule 
ja tervisele. 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
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sel moel võib
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada energiavajadust 
ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sel moel osutuvad
energiatõhusus ja taastuvenergia üheks 
tõhusaimaks viisiks, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuskindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet, tagades samas 
majandusarengu.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2. Tõhusate ja taastuvate kütte-
jahutussüsteemide potentsiaali 
vallandamine

3.1.2. Tõhusate ja taastuvate kütte-
jahutussüsteemide potentsiaali 
vallandamine

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning kulutasuv ja tõhus 
tehnoloogia ja süsteemi 

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning kulutasuv ja tõhus 
tehnoloogia ja süsteemi 
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integratsioonimeetodid, näiteks võrgu 
ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist. 
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse kui ka 
elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi: 
päikese soojusenergia, geotermiline 
energia, biomass, soojuspumbad, soojuse ja 
elektri koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises salvestamises 
taastuvatest energiaallikatest ning selleks, 
et soodustada kütte ja jahutuse 
hübriidsüsteemide tõhusate 
kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes. 

integratsioonimeetodid, näiteks võrgu 
ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist. 
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse, avaliku sektori kui 
ka elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi: 
päikese soojusenergia, fotogalvaaniline 
energia, geotermiline energia, biomass, 
soojuspumbad, soojuse ja elektri 
koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises ja elektrienergia
salvestamises taastuvatest energiaallikatest 
ning selleks, et soodustada kütte ja jahutuse 
hübriidsüsteemide tõhusate 
kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes. Vaja on 
teha täiendavaid teadusuuringuid päikese 
soojusenergia ja fotogalvaanilise energia 
tõhususe parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Praegune CO2-kontsentratsioon 
atmosfääris on peaaegu 40 % kõrgem kui 
tööstusrevolutsiooni alguses ning viimase 
kahe miljoni aasta kõrgeimal tasemel. 
Muudel kasvuhoonegaasidel kui CO2 on 
samuti oma osa kliimamuutustes ning see 
suureneb pidevalt. Kui otsustavaid 
meetmeid ei võeta, võivad 

Praegune CO2-kontsentratsioon 
atmosfääris on peaaegu 40% kõrgem kui 
tööstusrevolutsiooni alguses ning viimase 
kahe miljoni aasta kõrgeimal tasemel. 
Muudel kasvuhoonegaasidel kui CO2 ja 
osakestel on samuti oma osa 
kliimamuutustes ning see suureneb 
pidevalt. Kui otsustavaid meetmeid ei 
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kliimamuutustest tingitud kulud 
moodustada vähemalt 5 % maailma 
aastasest SKPst ning mõne stsenaariumi 
kohaselt kuni 20 %. Kui varakult võetakse 
tõhusad meetmed, võiksid netokulud 
piirduda umbes 1 %-ga SKPst aastas. 2 °C 
eesmärgi saavutamiseks ja kliimamuutuste 
halvimate tagajärgede vältimiseks tuleb 
arenenud riikidel 2050. aastaks vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95 %
võrreldes 1990. aasta tasemega.

võeta, võivad kliimamuutustest tingitud 
kulud moodustada vähemalt 5% maailma 
aastasest SKPst ning mõne stsenaariumi 
kohaselt kuni 20%. Kui varakult võetakse 
tõhusad meetmed, võiksid netokulud 
piirduda umbes 1%-ga SKPst aastas. 2° C 
eesmärgi saavutamiseks ja kliimamuutuste 
halvimate tagajärgede vältimiseks tuleb 
arenenud riikidel aastaks 2050 vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95%
võrreldes 1990. aasta tasemega.
Raamprogramm „Horisont 2020” võiks 
aidata liidul minna kaugemale 20% 
eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.1.1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parem arusaamine kliimamuutuste 
põhjustest ja arengust ning täpsemad 
kliimaprognoosid on ühiskonnas 
otsustavalt olulised, sest tagavad elu, 
kaupade ja taristu kaitse ning otsuste 
tegemise tõhususe. On oluline suurendada 
teaduslikku teadmusbaasi kliimat 
mõjutavate tegurite, protsesside, 
mehhanismide ja tagasiside kohta 
ookeanide, maismaa ökosüsteemide ja 
atmosfääri toimimisega seoses. Paremaid 
kliimaprognoose asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel toetatakse täpsemate
stsenaariumide ning mudelite 
väljatöötamisega, sealhulgas täielikult 
ühtsete Maa süsteemi mudelitega. 

Parem arusaamine kliimamuutuste 
põhjustest ja arengust ning täpsemad 
kliimaprognoosid on ühiskonnas 
otsustavalt olulised, sest tagavad elu, 
kaupade ja taristu kaitse ning otsuste 
tegemise tõhususe. On oluline suurendada 
teaduslikku teadmusbaasi kliimat 
mõjutavate tegurite, protsesside, 
mehhanismide ja tagasiside kohta 
ookeanide, maismaa ökosüsteemide ja 
atmosfääri toimimisega seoses. Paremaid 
kliimaprognoose asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel toetatakse täpsemate 
stsenaariumide ning mudelite 
väljatöötamisega, sealhulgas täielikult 
ühtsete Maa süsteemi mudelitega. 
Kliimaprognoosides tuleb nõuetekohaselt 
arvesse võtta püsivaid ebakindlusi 
piirkondlikes mudelites, kliima ja osooni 
vahelist seost, kliimamuutuste sidumist 
ekstreemsete sündmustega ning kiirete 
muutustega seotud riske. 
Usaldusväärsemate kliimastsenaariumide 
ja -prognooside saamiseks väiksemal 
ruumiskaalal tuleks teha suuremaid 
jõupingutusi seoses kliimamuutuste 
teadusuuringute jaoks üleeuroopalise 
superarvutisüsteemi arendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
majandusele vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
majandusele vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 
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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.

ning oluliselt edukamat 
uuendussuutlikkust. Teadusuuringutes 
hinnatakse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikke riske, võimalusi ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
võimalusi. Lisaks CO2-heitkoguste 
vähendamise kaalumisele tuleks 
uuringutes panna rõhku strateegiatele, 
mis tagaksid kõige kiirema reageerimise 
kliimamuutustele (nt fluorosüsivesinike, 
musta süsiniku, troposfäärilise osooni 
vähendamine; biosekvestreerimine). Neid 
kiirmeetmete strateegiaid võiks peatselt 
rakendada ning need võiksid tagada 
eduka reageerimise kliimamuutustele 
mõne kümnendi jooksul. 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 35

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimsused, tehnoloogia ja andmetaristu 
Maa vaatlemiseks ja seireks peavad olema 
rajatud IKT edusammudele, 
kosmosetehnoloogiatele ja asjakohastele 
võrgustikele, kaugseirele, uudsetele in-situ 
sensoritele, mobiilsideteenustele, 

Võimsused, tehnoloogia ja andmetaristu 
Maa vaatlemiseks ja seireks peavad olema 
rajatud IKT edusammudele, 
kosmosetehnoloogiatele ja asjakohastele 
mõõtmisvõrgustikele (milles on 
ühendatud maapealne, lennukitelt ja 
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sidevõrkudele, veebiteenuste 
osalusvahenditele ning täiustatud arvutus-
ja modelleerimistaristule eesmärgiga 
pidevalt edastada õigeaegset ning täpset 
teavet, ilmateateid ja prognoose. 
Soodustatakse vaba, avatud ja piiranguteta 
juurdepääsu koostalitlusvõimelistele 
andmetele ja teabele ning teadusuuringute 
tulemuste tõhusat säilitamist, haldamist ja 
levitamist. 

õhupallidelt mõõtmine
kaugseireinstrumentide ja uudsete in-situ 
sensorite abil), mobiilsideteenustele, 
sidevõrkudele, veebiteenuste 
osalusvahenditele ning täiustatud arvutus-
ja modelleerimistaristule eesmärgiga 
pidevalt edastada õigeaegset ning täpset 
teavet, ilmateateid ja prognoose. 
Soodustatakse vaba, avatud ja piiranguteta 
juurdepääsu koostalitlusvõimelistele 
andmetele ja teabele ning teadusuuringute 
tulemuste tõhusat säilitamist, haldamist ja 
levitamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus suurendab liidu osalust 
mitmepoolsetes protsessides ja algatustes
ning nende rahalist toetamist, näiteks 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm 
(IPCC), valitsustevaheline bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitlev platvorm (IPBES) ning Maa 
Jälgimise Grupp (GEO). Koostöö teiste 
oluliste avaliku ja erasektori rahastajatega 
tugevdab ülemaailmse ning Euroopa 
teadustöö tõhusust ja aitab kaasa 
ülemaailmsele teadustöö juhtimisele.

Teadustegevus suurendab liidu osalust 
mitmepoolsetes protsessides ja algatustes, 
näiteks valitsustevaheline kliimamuutuste 
rühm (IPCC), valitsustevaheline 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitlev platvorm (IPBES) ning 
Maa Jälgimise Grupp (GEO). Koostöö 
teiste oluliste avaliku ja erasektori 
rahastajatega tugevdab ülemaailmse ning 
Euroopa teadustöö tõhusust ja aitab kaasa 
ülemaailmsele teadustöö juhtimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö toetab ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
mehhanisme ning soodustab 
tehnoloogiaarengut, innovatsiooni ning 
kliimamuutustega kohanemist ja 
kasvuhoonegaaside mõju leevendamist 
käsitlevaid lähenemisviise. 

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö toetab ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
mehhanisme ning soodustab 
tehnoloogiaarengut, innovatsiooni ning 
kliimamuutustega kohanemist ja 
kasvuhoonegaaside mõju leevendamist 
käsitlevaid lähenemisviise. Samamoodi 
tuleb teadus- ja tehnoloogiakoostöö 
raames rõhutada Kyoto ja Montreali 
protokollide vahelisi sünergiaid, et 
optimeerida poliitikavalikuid, näiteks 
seoses fluorosüsivesinikega.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5.6 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutada võiks instituutide 
nõuandevõrgustiku eesmärgiga pidevalt 
analüüsida teaduse ja tehnoloogia arengut 
liidus ja liidu suuremates partnerriikides 
ning piirkondades, varakult uurida uute 
keskkonnatehnoloogiate ja -tavade 
turuvõimalusi ning prognoosida 
teadusuuringuid, innovatsiooni ja poliitikat.

Asutada võiks juhtivatest teadlastest 
koosneva nõuandekomisjoni eesmärgiga 
pidevalt analüüsida teaduse ja tehnoloogia 
arengut liidus, varakult uurida uute 
keskkonnatehnoloogiate ja -tavade 
turuvõimalusi ning prognoosida 
teadusuuringuid, innovatsiooni ja poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – täpploendi punkt 1 – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rahastatud on paljusid teadlasi eri 
liikmesriikidest

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Äriotstarbel on kasutusele võetud paljud 
leiutised

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 1 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Osalevate VKEde arv

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 1 – taane 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Panus liidu SKP kasvu

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 1 – taane 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Loodud töökohtade arv

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– VKEde arv toetusesaajate hulgas

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Panus liidu SKP kasvu

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – täpploendi punkt 3 – taane 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Loodud töökohtade arv

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 2 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erinevate ühiskonnaprobleemide teemal 
avaldatud publikatsioonid 
eksperdihinnangu saanud mõjukates 
ajakirjades

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Äriotstarbel on kasutusele võetud paljud 
leiutised

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 2 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Osalevate VKEde arv
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Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 2 – taane 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Mitu juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärki on 
saavutatud

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 2 – taane 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Panus liidu SKP kasvu

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – lõik 2 – taane 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Loodud töökohtade arv

Or. en


