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LÜHISELGITUS

Programmile lisatud komisjoni teatise kohaselt on raamprogrammi „Horisont 2020” eesmärk 
rakendada juhtalgatust „Innovaatiline liit”, keskendudes praegustele sotsiaalsetele muutustele 
ja tugevdades sidet alt üles, ülalt alla teadustöö ja turustamise vahel. Sihitakse ka VKEde 
osaluse edasist lihtsustamist ja suurendamist. Paljud ühiskonnaprobleemid on seotud 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) tööga – nt kliimaküsimused, 
ressursitõhusus, puhas energia ning transport, tervis ja toiduohutus. Arvamuse koostaja 
tervitab soojalt komisjoni ettepanekuid, kuid soovib rõhutada rohkem mõnda käsitletavat 
tahku.
Selles arvamuses pidas arvamuse koostaja terviklikku lähenemisviisi parimaks viisiks 
tugevdamaks veelgi ENVI komisjoni prioriteete. Kõnealust esimest aruannet tuleks ühtlasi 
käsitada arutelu avamisena selle keerulise programmi üle, millel on väga suur tähtsus 
jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku majanduskasvu suurendamiseks Euroopa Liidus, 
edendades samas tervet ühiskonda.

Arvamus keskendub peamiselt sotsiaalprobleemidele ja teeb ettepaneku tugevdada mõnda 
tahku, mis on seotud tervishoiu, toiduohutuse, kliima ja keskkonnaga.

Tervishoid
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 tuleb ka pöörata teadusuuringutele ja 
innovatsioonile haiguste ravis. Suurendada tuleks avaliku sektori toetust teadus- ja 
arendustegevusele nakkushaiguste ja haruldaste haiguste vallas ja edendada teadmiste 
jagamist. Patsientide vajadused peaksid tõukama tagant innovatsiooni tervishoius ning teadus-
ja arendustegevuse rahastamist. Lisaks tuleks kohe rahastada keskkonnatervise teadus- ja 
arendustegevust ning innovatsiooni.

Toiduohutus
Toiduohutusega seotud sotsiaalprobleemide kohta tehakse ettepanek laiendada seda kõigile 
toiduohutuse tahkudele.

Kliima ja keskkond
Tasakaalu teadusuuringute ja innovatsiooni majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnatahkude 
vahel tuleks jälgida korrapäraselt ja tõhusalt. Tugevdada tuleks toetust taastuvenergiale. 
Taastuvenergia tõhususe suurendamine võib teha selle majanduslikult atraktiivsemaks, 
võideldes samal ajal kliimamuutusega, vähendades meie sõltuvust fossiilsetest kütustest ja 
edendades vähese CO2-heitega majandust.
„Horisont 2020” on väga oluline programm, mis võib aidata ELil vähendada veelgi kahjulike 
gaaside ja osakeste heitkoguseid keskkonna ja tervishoiu jaoks, koormamata tööstust või 
liikmesriike.

Horisontaalsed tahud
Juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” eesmärgid on vaja täiendavalt 
siduda raamprogrammiga „Horisont 2020“ ning sellepärast on need arvamusega hõlmatud. Et 
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teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni projektidest oleks kogu ELis maksimaalne 
kasu, tuleb rangelt jälgida „Horisont 2020” täiendavust teiste ELi liikmesriikide fondidega. 
Lisaks on tehtud ettepanek suurendada veelgi VKEde osalust, mis võib olla 
keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku majanduskasvu mootoriks. 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 määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud
kõikides liikmesriikides, ei rahastata.
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tüvirakuteraapia on näidanud oma 
lisandväärtust mõnel juhul, eriti 
regeneratiivses meditsiinis. Seetõttu peaks 
liit jätkama sellise teadustöö toetamist.
Euroopa Komisjon tunnistab siiski eetilisi 
muresid, mida on tõstatanud inimeste 
embrüonaalsete tüvirakkude uurimine, 
ega kutsu sõnaselgelt üles neid kasutama.
Nii täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Siiski võib olla kasulik uurida 
olemasolevaid alternatiive teadustööle 
inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
valdkonnas, konkreetsemalt 
nabanöörivere tüvirakke ja indutseeritud 
pluripotentseid tüvirakke.

Or. en

Selgitus

Tüvirakkudel põhinevad teraapiad kujutavad endast suurepärast võimalust regeneratiivse 
meditsiini jaoks ja mõningate tõsiste haiguste raviks, nagu diabeet või isegi vähk.
Indutseeritud pluripotentsed tüvirakud ja nabanööriverest saadud tüvirakud võivad kujutada 
endast paljulubavat alternatiivi eetiliselt vaieldavale teadustööle embrüonaalsete tüvirakkude 
valdkonnas. Neid kahte alternatiivset valikut ei tohiks seetõttu kõrvale heita.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „Horisont 2020” toetab 
teadustegevust, mille eesmärk on aidata 
kaasa teaduslikele edusammudele, 
austades samal ajal täielikult bioeetiliste 
eeskirjade paljusust liikmesriigi tasandil. 
Seetõttu ei rahastata tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. en

Selgitus

Need sätted on kohaldatavad iga liiki teadustegevusele, mitte ainult tüvirakkudealasele 
teadustööle.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks tervishoiu, 
hariduse, kosmose, keskkonna, 
konkurentsivõime, VKEde, sisejulgeoleku, 
kultuuri ja meedia valdkonnas ning 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
parandada riikide ja piirkondade 
teadusuuringute ja innovatsioonivõimet. 
Lisaks tuleb tagada täiendavus „Horisont 
2020” ja liikmesriigi tasandil 
rahastatavate programmide vahel. 
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Kõnealust täiendavust peab võtma arvesse 
ka Euroopa Kontrollikoda „Horisont 
2020” rakendamise hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia ning 
oma „Innovaatilise liidu” ja 
„Ressursitõhusa Euroopa” juhtalgatuste 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, toetades VKEde kasvu, luues 
uusi töövõimalusi, luues teadustööst 
rohkem innovatsiooni ning tagades 
Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime
ressursi- ja energiatõhusa ning vähese 
CO2-heitega majanduse juhtimise abil. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab 
ehitada kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavalt lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 
majanduskasvule, ehitades kogu liidus 
üles ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega 
teadmiste- ja innovatsioonipõhise 
majanduse, leides teadus-, arendus- ja 
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2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

uuendustegevuse jaoks piisavalt lisaraha. 
Nii toetab see Euroopa 2020. aasta 
strateegia ja oma „Innovaatilise liidu” 
ning „Ressursitõhusa Euroopa” 
juhtalgatuste ja liidu teiste poliitikate 
elluviimist ning Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist. Asjaomased 
tulemuslikkuse näitajad on esitatud I lisa 
sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

4. Toetatakse teadustegevust, mille 
eesmärk on arendada ja parandada 
teraapiaid, mis põhinevad inimeste 
tüvirakkudel. Asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikust olenevalt võib rahastada 
nii täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Eelkõige toetatakse 
nabanööriverest saadavate tüvirakkude ja 
indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude 
alast teadustööd kui alternatiivi 
embrüonaalsetele tüvirakkudele.

Or. en

Selgitus

Tüvirakkudel põhinevad teraapiad kujutavad endast suurepärast võimalust regeneratiivse 
meditsiini jaoks ja mõningate tõsiste haiguste raviks, nagu diabeet või isegi vähk. 
Indutseeritud pluripotentsed tüvirakud ja nabanööriverest saadud tüvirakud võivad kujutada 
endast paljulubavat alternatiivi eetiliselt vaieldavale teadustööle embrüonaalsete tüvirakkude 
valdkonnas. Neid kahte alternatiivset valikut ei tohiks seetõttu kõrvale heita.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Selgitus

Tüvirakkudel põhinevad teraapiad kujutavad endast suurepärast võimalust regeneratiivse 
meditsiini jaoks ja mõningate tõsiste haiguste raviks, nagu diabeet või isegi vähk. 
Indutseeritud pluripotentsed tüvirakud ja nabanööriverest saadud tüvirakud võivad kujutada 
endast paljulubavat alternatiivi eetiliselt vaieldavale teadustööle embrüonaalsete tüvirakkude 
valdkonnas. Neid kahte alternatiivset valikut ei tohiks seetõttu kõrvale heita.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune täiendavus liidu teiste 
programmidega

Vastastikune täiendavus liidu ja 
liikmesriikide teiste programmidega

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu ja liikmesriikide 
muid rahastamisprogramme, sealhulgas 
ühiselt hallatavaid fonde, nagu 
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ühtekuuluvus- ja struktuurifondid. Sel 
eesmärgil töötab komisjon välja 
asjakohased vahendid, et hinnata 
täiendavust. Euroopa Kontrollikoda, 
hinnates oma Euroopa Parlamendile 
esitatavas iga-aastases eelarve täitmise 
kinnitamise aruandes „Horisont 2020” 
rakendamist, võtab samuti arvesse 
komplementaarsuse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Et tagada tõhusus liidu kulutuste osas teadustööle ja innovatsioonile, isegi kui sünergiad liidu 
muude programmidega on teretulnud ja soovitavad, tuleks vältida dubleerimist, tagades 
parema kooskõlastamise nende programmide ja „Horisont 2020” vahel. Komisjon peaks 
seetõttu tagama kõnealuse kooskõlastamise rakendamisprotsessis.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 20%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Selgitus

VKEdel on suurim vajadus toetuse järele innovatsioonitegevuse rahastamisel. Suurem osa 
eelarvest peaks seetõttu minema neile.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades. 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades ja 
andes oma osa rahvusvahelistesse 
kohustustesse, nagu aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta, nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta, nagu 
jätkusuutlikkus, ressursitõhusus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Et saavutada tulevane liidu keskkond, 
mis pakub tegelikku jõukuse ja 
elukvaliteedi kasvu, tuleb programmi 
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„Horisont 2020” rakendamise ajal
korrapäraselt ja tõhusalt teostada 
järelevalvet majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste tahkude vahelise 
tasakaalu üle. Sel eesmärgil loob 
komisjon eelnevalt selge ja läbipaistva 
mehhanismi sellise järelevalve jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 
kohta aruande ja levitab tulemusi.

2. Komisjon koostab igal aastal järelevalve 
tulemuste kohta aruande ja levitab 
tulemusi, sealhulgas parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Taastuvate energiaallikate tõhususe 
suurendamiseks mõeldud materjalid.
Uute toodete ja rakenduste arendamine, 
mis suurendavad taastuvenergia, nagu 
fotogalvaaniline energia, päikeseenergia 
ja tuuleturbiinid, tõhusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2.3 – alapunkt a – lõik 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 
poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 
sektoritele, mis on olulised 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 
majanduskasvu toetamiseks ning 
keskkonna- ja teiste avalike hüvede 
loomiseks. See osa aitab liidul tegelda 
valdkondlike poliitikaeesmärkide 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
aspektidega.

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 
poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 
sektoritele, mis on olulised 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 
majanduskasvu toetamiseks, 
taastuvenergia edendamiseks ning 
keskkonna- ja teiste avalike hüvede 
loomiseks. See osa aitab liidul tegelda 
valdkondlike poliitikaeesmärkide 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
aspektidega.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega. Praegu 
kulutavad liikmesriigid liiga vähe 
ennetustööle, keskendades kulutused 
ravimisele. See lähenemisviis takistab 
haiguskoormuse ja seega haiguste 
ravimiseks tehtavate kulutuste 
vähendamist ning loob ühiskonna kui 
terviku jaoks majanduslikku kahju. 
Tervishoiu- ja sotsiaalhooldesüsteemide 
jätkusuutlikkuse tagamine nõuab 
lähenemisviisi, mis võtab arvesse 
pikaaegset kasu säästmisest ja laiema 
teadustööle lähenemisviisi heaolu, mille 
eesmärk on tõhusate ennetusvahendite 
arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 
tuberkuloos, malaaria ja tähelepanuta 
jäetud haigused) on globaalne probleem, 
mis põhjustab kogu maailmas 41%
haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 
eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 
8%. Vanade nakkushaiguste, sh 
tuberkuloosi taas esilekerkimine 
Euroopas ja vaktsiiniga ennetatavate 
haiguste suurem esinevus arenenud 
riikides toonitavad vajadust laiahaardelise 
lähenemisviisi järele ja suuremat toetust 
järele teadus- ja arendustegevusele. 
Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 
epideemiateks ja suureneva 
ravimiresistentsuse ohuks.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haruldased haigused on jätkuvalt 
oluline probleem ELile ja liikmesriikidele. 
6000 kuni 8000 haruldast haigust 
puudutavad umbes 30 miljonit inimest 
kogu ELis. Ikka veel on puudu 
teaduslikest teadmistest ja 
erialateadmistest, mis võiksid olla aluseks 
innovatiivsete ja tõhusamate teraapiate 
väljatöötamiseks haruldaste haigustega 
patsientidele. Seetõttu on praegu nende 
patsientide enamiku jaoks vähe 
terapeutilisi valikuid või neid ei ole üldse. 
Euroopa toetus koostööle tagab, et 
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teadmisi saab jagada ja vahendeid 
ühendada võimalikult tõhusalt, 
võitlemaks kogu ELis kui tervikus 
tulemuslikult haruldaste haigustega.

Or. en

Selgitus

Komisjon on seadnud eesmärgi koostada 200 uut teraapiat Rahvusvahelise haruldaste 
haiguste konsortsiumi raames. Siiski on haiguse kohta tulevate patsientide piiratud arvu tõttu 
uute haruldaste haiguste ravimite teadus- ja arendustegevuse majanduslik atraktiivsus samuti 
väiksem. Seetõttu aitaks avaliku sektori rahastamine seda leevendada ja toimiks 
katalüsaatorina erainvesteeringute jaoks. Ühine teadustöö on väga oluline, tagamaks, et 
nappe teadmisi saab jagada ja vahendeid ühendada võimalikulti tõhusalt, võitlemaks 
tulemuslikult haruldaste haigustega kogu ELis.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– III osa – punkt 1.2. – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 
Üksikutel liikmesriikidel puuduvad sageli 
vajalikud vahendid, et tagada kõige 
tõhusamad reageeringud. Asjakohane 
Euroopa tasandi reageerimine 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, mida toetab asjakohane 
rahastamiskohustus, võib aidata ja peaks 
aitama oluliselt kaasa kõnealuste 
probleemide lahendamisele, tuua kaasa 
parema tervise ja heaolu kõikide inimeste 
jaoks ning anda Euroopale juhtpositsiooni 
kiiresti laieneval üleilmsel tervise ja 
heaoluga seotud uuendustegevuse turul. 

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

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

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 
toetust riikidevahelisele koostööle 
teadustöötajate vahel, et omandada 
vajalik kriitiline mass ja erialateadmised, 
pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 
ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 
tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 
arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 
puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 
saab samuti kõige paremini vastata 
integreeritult, kui rääkida näiteks 
stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, haruldaste 
haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 
elamisega seotud lahenduste pakkumisest. 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks käitumuslik 
sekkumine, mis puudutab riskifaktoreid, 
ja vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja valmisolekust 
ning samuti tõhusatest 
uuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 
kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad parandatud molekulaarsetele 
teadmistele haigustest biomeditsiinilise 
teadustöö abil, neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. 
Biomeditsiinilise teadustöö tulemustele 
tuginemine stratifitseeritud ja 
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kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. individuaalse meditsiini arendamisel on 
jõuline vahend haiguste raviks, mis on 
kohandatud patsiendi geneetilise eelduste 
ja konkreetse haiguseliigiga, suurendades 
seega hoolduse tõhusust ja säästes 
tervishoiusüsteemides tarbetuid kulutusi.
Samuti on olulisel kohal andmete tõhus 
kogumine ja jagamine, andmete sidumine 
laiaulatuslike kohortuuringutega ning 
uurimistulemuste õigeaegne ülekandmine 
kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu. 

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

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

parandamine; haiguse mõistmise ja 
diagnoosimise parandamine; tõhusate 
uurimisprogrammide koostamine ja 
haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve ja valmisoleku 
parandamine; paremate ennetavate 
vaktsiinite väljatöötamine; in-silico
meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 
hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 
haiguse ravi rõhuasetusega 
stratifitseeritud/individuaalse meditsiini ja 
harva kasutatavate ravimite 
arendamisele; põhiuuringutest tulenevate 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses õigeaegsemal ja 
tõhusamal viisil, edendades 
kõrgekvaliteedilisi siirdeuuringuid; 
kasutades kõrgtehnoloogilisi IT 
lahendusi, et parandada terviseandmete 
kogumist, jagamist, võrdlemist ja 
kasutamist; edendades aktiivsena
vananemist, sõltumatut ja toetatud 
elamist; inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks, sealhulgas e-tervise 
lahenduste arendamise ja laiema 
rakendamise abil, ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. en



PE487.915v01-00 22/25 PA\900056ET.doc

ET

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Arvestades tõsiseid ja suuresti 
pöördumatuid muutusi maa 
kliimasüsteemi suurtele komponentidele, 
on vaja kaaluda kõiki ülemaailmse 
kliimasoojenemise allikaid ja kõiki 
leevendusvalikuid. Lisaks CO2-heite 
vähendamise kaalumisele võivad kiire 
mõjuga strateegiad (nt 
hüdrofluorosüsinike, musta süsiniku, 
troposfääri osooni vähendamine; 
bioloogiline kogumine ja säilitamine) 
tekitada kiiremat kliima reageerimist 
aastakümnete jooksul või varem.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Et vastata Euroopa tervishoiu 
tulevikuväljakutsetele ja tagada 
ülalmainitud eesmärkide saavutamine, 
tuleks kohasel määral liidu rahalisi 
vahendeid eraldada teadus- ja 
innovatsioonitegevusele selles 
valdkonnas. Sel eesmärgil tuleb vähemalt 
12% „Horisont 2020” kogueelarvest 
eraldada sellele ühiskonnaprobleemile.

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduohutus ja toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, merekeskkond 
ning biomajandus

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3.3. – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Taastuvenergia
Meetmed keskenduvad teadustööle 
taastuvenergia tehnoloogiate valdkonnas, 
nagu fotogalvaaniline, päikese-, soojus- ja 
tuuleenergia, et parandada nende 
tõhusust, ja vähendades nende 
tehnoloogiate kulusid, et teha need turul 
konkurentsivõimelisemaks. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5.3. – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 
nendega kohanemine

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 
nendega kohanemine

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

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

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 
lühiajalistele kasvuhoonegaasidele ja 
osakestele ning milles asetatakse rõhk nii 
tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse ja äärmuslike 
sündmustega seotud riskide ning äkiliste 
muutuste ja osooni–kliima 
vastastikmõjude mõistmist ja 
usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ülemaailmsel, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ja 
nõrku kohti, töötada välja uuenduslikke 
kulutasuvaid kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmeid ning toetada 
leevendamispoliitikat ja määratleda kiire 
mõjuga strateegiaid kliima reageerimiseks 
mõne aastakümne jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 5.3. – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 
keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 
arendamine

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 
keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 
arendamine

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 
lahendamiseks vajalike pika perioodi 
andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 
keskendutakse maaseireks ja jälgimiseks 
vajalikule suutlikkusele, tehnoloogiale ja 
andmetaristutele, mis suudavad pakkuda 
pidevalt ajakohast ja täpset teavet ja 
prognoose. Soodustatakse vaba, avatud ja 
piiramatut juurdepääsu ristkasutatavatele 

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 
lahendamiseks vajalike pika perioodi 
andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 
keskendutakse nii kaugseire kui ka in-situ 
mõõtmiste maaseireks ja jälgimiseks 
vajalikule suutlikkusele, tehnoloogiale ja 
andmetaristutele, mis suudavad pakkuda 
pidevalt ajakohast täpset teavet ja 
võimaldada prognoose. Soodustatakse 
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andmetele ja teabele. vaba, avatud ja piiramatut juurdepääsu 
ristkasutatavatele andmetele ja teabele.

Or. en


