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Muudatusettepanek 44
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr …/2013 
kehtestatud algatuse „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020)”5 (edaspidi 
raamprogramm „Horisont 2020”) eesmärk 
on mõjutada senisest rohkem uurimis- ja 
innovatsioonitegevust, tugevdades avaliku
ja erasektori partnerlust, sealhulgas liidu 
osalemise kaudu mitme liikmesriigi 
algatatud programmides kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 185.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr .../20135

kehtestatud algatuse „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020)” (edaspidi 
raamprogramm „Horisont 2020”) eesmärk 
on mõjutada senisest rohkem uurimis- ja 
innovatsioonitegevust, suurendades selleks 
koostoimet, parandades koordineerimist 
ja vältides tarbetut kattumist 
rahvusvahelistes, riiklikes ja piirkondlikes 
uurimisprogrammides. Avaliku sektori 
sisesed partnerlussuhted, sealhulgas läbi
liidu osalemise mitme liikmesriigi poolt 
ELi toimimise lepingu artikli 185 alusel 
algatatud programmides, peaksid aitama 
saavutada need eesmärgid, täita 
kõnealuses määruses, eelkõige selle 
artiklis 20 sätestatud tingimused ning 
täielikult järgima raamprogrammi 
Horisont 2020 üldpõhimõtteid.

__________________ __________________
5 ELT… [raamprogramm „Horisont 
2020”].

5 ELT … [raamprogramm „Horisont 
2020”].

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse neid tähtsaid põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
Horisont 2020 läbirääkimistel avaliku sektori siseste partnerlussuhete kohta ja selle kohta, 
millised peaksid olema nende tulemused.

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Arvestades raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki saavutada 
Euroopa tasandil teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise keskkonna 
suurem lihtsustamine ja ühtlustamine, 
tuleks kõigi raamprogrammi Horisont 
2020 raames rahastatavate avaliku sektori 
siseste partnerlussuhete kestus 
kooskõlastada raamprogrammi kestusega, 
et edaspidi vältida samaaegselt kehtivaid 
erinevate eeskirjade kogumeid ja sellega 
seotud täiendavat halduskoormust 
osalejate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kogu ELis töötavad tervise- ja 
sotsiaalvaldkonnas ligikaudu 20 miljonit 
inimest – see arv peaks hinnangute 
kohaselt rahvastiku vananemise tõttu 
edaspidi tõusma. Selles tundlikus sektoris 
peaks koolitus ja elukestev õpe olema 
esmatähtsal kohal. Seetõttu tuleks 
täpsemalt hinnata vajadust tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna töökohtade ja 
tänapäevastesse oskustesse (nt 
infotehnoloogia kasutamine) 
investeerimise järele. 

Or. es
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Muudatusettepanek 47
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et IKT-lahendused
aitavad olulisel määral kaasa partnerluse 
eesmärgi täitmisele, milleks on saavutada 
2020. aastaks kaks täiendavat tervena 
elatud aastat, aga ka parandada kodanike 
elukvaliteeti ja ELi tervishoiusüsteemide 
tõhusust. Selle strateegilises rakenduskavas 
tuuakse välja prioriteedid aktiivse ja 
tervisliku vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine.

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et innovaatilised 
lahendused, sealhulgas IKT tooted ja 
teenused, aitavad olulisel määral kaasa 
partnerluse eesmärgi täitmisele, milleks on 
saavutada 2020. aastaks kaks täiendavat 
tervena elatud aastat, aga ka parandada 
kodanike elukvaliteeti ja liidu 
tervishoiusüsteemide tõhusust. Selle 
strateegilises rakenduskavas tuuakse välja 
prioriteedid aktiivse ja tervisliku 
vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna 
teadus- ja arengukava (edaspidi 
„intelligentse elukeskkonna kava”) puhul 
tuleks lähtuda eelmise kava saavutustest 
ning tegeleda selle puudujääkidega –
julgustada tuleks kasutajate suuremat 

(10) Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna 
teadus- ja arengukava (edaspidi 
„intelligentse elukeskkonna kava”) puhul 
tuleks lähtuda eelmise kava saavutustest 
ning tegeleda selle puudujääkidega –
julgustada tuleks kasutajate suuremat 
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kaasamist projektidesse ning kava 
paindlikumat rakendamist.

kaasamist projektidesse juba nende 
algusetapis ning kava paindlikumat 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Vastavalt VKEdele suunatud 
raamprogrammi Horisont 2020 kaudsetes 
meetmetes osalemise sihtnäitajale tuleks 
intelligentse elukeskkonna kava eelarvest 
20% eraldama VKEdele suunatud 
kaudsetele meetmetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada liidu ja osalevate 
riikide rahaliste kohustuste vastavus, tuleks 
liidu toetus siduda osalevate riikide suhtes 
ametlike kohustuste kehtestamise ja 
täitmisega enne intelligentse elukeskkonna 
kava käivitamist. Osaleva riigi rahaline 
toetus intelligentse elukeskkonna kavas 
peaks hõlmama kava tõhusaks toimimiseks 
tekkivaid riigi tasandi halduskulusid.

(13) Selleks et tagada liidu ja osalevate 
riikide rahaliste kohustuste vastavus, tuleks 
liidu toetus siduda osalevate riikide suhtes 
ametlike kohustuste kehtestamise ja 
täitmisega enne intelligentse elukeskkonna 
kava käivitamist. Osaleva riigi rahaline 
toetus intelligentse elukeskkonna kavas 
peaks hõlmama kava tõhusaks toimimiseks 
tekkivaid riigi tasandi halduskulusid. 
Intelligentse elukeskkonna ühiskavas 
osalemise eest peaksid osalevad riigid 
andma minimaalset rahalist toetust juhul, 
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kui riik osaleb iga-aastases töökavas.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Osalemist intelligentse elukeskkonna 
kavast rahastatud kaudsetes meetmetes 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) nr 
.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–
2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad15. 
Intelligentse elukeskkonna kava eriliste 
tegevusvajaduste tõttu tuleks kooskõlas 
nimetatud määruse artikli 1 lõikega 3 näha 
ette erandid sellest määrusest.

(18) Osalemist intelligentse elukeskkonna 
kavast rahastatud kaudsetes meetmetes 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) nr 
.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–
2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad15. 
Intelligentse elukeskkonna kava eriliste 
tegevusvajaduste tõttu tuleks kooskõlas 
nimetatud määruse artikli 1 lõikega 3 näha 
ette erandid sellest määrusest. Samuti tuleb 
veelgi vähendada erinevate 
rahastamisvahendite, abikõlblikkuse 
eeskirjade ja hüvitamissüsteemi 
killustumist ja ebapiisavat 
koordinatsiooni, kuna see takistab 
innovatsiooni. 

__________________ __________________
15 ELT L ...., ...., lk....[raamprogramm 
„Horisont 2020”].

ELT L …, …, lk… [raamprogramm 
„Horisont 2020”].

Or. en

Muudatusettepanek 52
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Spetsiifiliste erandite tegemine 
määrusest (EL) nr .../2013 [raamprogramm 
„Horisont 2020”] on vajalik seetõttu, et 
intelligentse elukeskkonna kava on ette 
nähtud nn turulähedase kavana, milles on 
ühinenud eri riikide rahastamisvood 
(teaduse ja innovatsiooni, tervishoiu ja 
tööstuse rahastamise kavad). Nendel riigi 
tasandi kavadel on olemuslikult eri 
osalemiseeskirjad ja ei saa loota, et need 
langevad täielikult kokku määrusega (EL) 
nr .../2013 [„Horisont 2020” 
osalemiseeskirjad]. Lisaks on intelligentse 
elukeskkonna kava põhisihtrühm just 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ja kasutajaorganisatsioonid, kes tavaliselt 
ELi uurimis- ja innovatsioonitegevuses ei 
osale. Selleks et lihtsustada nende 
ettevõtjate ja organisatsioonide osalemist, 
eraldatakse liidu rahalised vahendid 
kooskõlas vastavate riiklike programmide
eeskirjadega, mida hästi tuntakse, ning 
kohaldatakse üksiktoetusena koos vastava 
riikliku toetusega.

(19) Spetsiifiliste erandite tegemine 
määrusest (EL) nr .../2013 [raamprogramm 
„Horisont 2020”] on vajalik seetõttu, et 
intelligentse elukeskkonna kava on ette 
nähtud nn turulähedase kavana, milles on 
ühinenud eri riikide rahastamisvood 
(teaduse ja innovatsiooni, tervishoiu ja 
tööstuse rahastamise kavad). Nendel riigi 
tasandi kavadel on olemuslikult eri 
osalemiseeskirjad ja ei saa loota, et need 
langevad kohe täielikult kokku määrusega 
(EL) nr .../2013 [„Horisont 2020” 
osalemiseeskirjad]. Kuid intelligentse 
elukeskkonna kavas tuleks võtta arvesse 
ka erinevate riikide rahastamis- ja 
abikõlblikkusest tulenevat keerukust ning 
selle mõju rakendamisele ja osalusele.
Lisaks on intelligentse elukeskkonna kava 
põhisihtrühm just väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad ja
kasutajaorganisatsioonid, kes tavaliselt ELi 
uurimis- ja innovatsioonitegevuses ei osale. 
Selleks et lihtsustada nende ettevõtjate ja 
organisatsioonide osalemist, tuleks liidu 
rahalised vahendid eraldada kooskõlas 
hästituntud eeskirjadega ning kohaldada 
üksiktoetusena koos vastava riikliku 
toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Intelligentse elukeskkonna kava 
raames ette nähtud meetmetega tuleks 
aidata toetada Euroopa 
tervishoiusüsteeme ja tervisekindlustust, 
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kuna tegemist on hädavajalike 
vahenditega, millega hoida sotsiaalset 
heaolu ning vähendada varanduslikku 
ebavõrdsust, mis piirkondade ja 
elanikkonnarühmade vahel praeguse 
majandus- ja sotsiaalkriisi tõttu ohtlikult 
suureneb.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus 
intelligentse elukeskkonna kavale peab 
katma selle haldus- ja tegevuskulud ning 
on 175 000 000 eurot. Rahalised vahendid 
eraldatakse liidu üldeelarve 
assigneeringutest, mis on nähtud ette 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogrammi vastavate osade 
jaoks. Kava on sätestatud otsusega 
.../2013/EL kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga vi ning artiklitega 60 
ja 61.

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus 
intelligentse elukeskkonna kavale peab 
katma selle haldus- ja tegevuskulud ning 
on 153 125 000 eurot. Rahalised vahendid 
eraldatakse liidu üldeelarve 
assigneeringutest, mis on nähtud ette 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogrammi vastavate osade 
jaoks. Kava on sätestatud otsusega 
.../2013/EL kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga vi ning artiklitega 60 
ja 61.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori siseste partnerlussuhete ning avaliku ja erasektori partnerlussuhete eelarvet 
tuleks vähendada 12,5 %, kuna mitmeaastases finantsraamistikus vähendati 
raamprogrammile Horisont 2020 eraldatavaid vahendeid, et mitte viia niigi õrnast 
tasakaalust välja ühelt poolt teadusuuringute koostöö ning teiselt poolt partnerlussuhete 
rahastamist.

Muudatusettepanek 55
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) osalevad riigid tõendavad, et nende 
osalus intelligentse elukeskkonna kavas 
vastab raamprogrammis Horisont 2020 
kindlaks määratud eesmärkidele ja 
teadusuuringute prioriteetidele;

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse, et avaliku sektori sisese partnerlustegevuse ja 
raamprogrammis Horisont 2020 kindlaks määratud teadusuuringute prioriteetide vahel peaks 
olema suur sidusus.

Muudatusettepanek 56
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) osalevad riigid tõendavad, et nende 
osalus intelligentse elukeskkonna kavas 
vastab raamprogrammi Horisont 2020 
üldpõhimõtetele;

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse, et oluline on avaliku sektori siseste partnerlussuhete vastavus 
raamprogrammi Horisont 2020 üldpõhimõtetele, nagu avatud juurdepääs, sooline 
võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine, milles lepiti kokku raamprogrammi Horisont 2020 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 57
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) osalevad riigid tõendavad, et nende 
osalus intelligentse elukeskkonna kavas 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse raamprogramm 
Horisont 2020) artiklis 20 sätestatud 
tingimustele;

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse neid tähtsaid põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
Horisont 2020 läbirääkimistel avaliku sektori siseste partnerlussuhete kohta ja selle kohta, 
millised peaksid olema nende tulemused.

Muudatusettepanek 58
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EL) nr .../2013 
[millega kehtestatakse raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] artikli 16 lõikest 1 
allkirjastab taotlejatega sõlmitavad 
toetuslepingud selleks otstarbeks määratud 
riiklik programmide haldamise asutus.

3. Erandina määruse (EL) nr .../2013 
[millega kehtestatakse raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] artikli 16 lõikest 1 
allkirjastab taotlejatega sõlmitavad 
toetuslepingud selleks otstarbeks määratud 
riiklik programmide haldamise asutus. 
Avaldatakse lepingute sõlmimise aeg, mis 
kestab kuni 5 kuud. 

Or. en

Muudatusettepanek 59
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 1 ja artikli 128 lõikes 1 
sätestatud läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtete 
kohaselt avaldatakse intelligentse 
elukeskkonna ühiskava raames 
korraldatud projektikonkursid 
raamprogrammi Horisont 2020 
veebipõhises osalejate portaalis.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 käsitlevate kolmepoolsete läbirääkimiste käigus leppisid 
institutsioonid kokku kõikide raamprogrammi Horisont 2020 raames rahastatavate 
projektikonkursi võimaluste suurema sidususe edendamises. Komisjon lubas sel eesmärgil 
edendada avaliku sektori siseste partnerlussuhete ning avaliku ja erasektori partnerlussuhete 
raames korraldatud projektikonkursside avaldamist raamprogrammi Horisont 2020 osalejate 
portaalis. Muudatusettepaneku eesmärk on muuta endale seatud kohustus õiguslikuks 
nõudeks, tagades kandidaatidele lihtsa ja juurdepääsetava teabe.

Muudatusettepanek 60
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. detsembriks 2017 teostab komisjon 
intelligentse elukeskkonna kava 
vahehindamise. Seejärel koostab komisjon 
hindamisaruande, milles on esitatud 
hindamise järeldused ja komisjoni 
tähelepanekud. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. 31. detsembriks 2017 teostab komisjon 
intelligentse elukeskkonna kava 
vahehindamise. Seejärel koostab komisjon 
hindamisaruande, milles on esitatud 
hindamise järeldused ja komisjoni 
tähelepanekud. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018. Intelligentse 
elukeskkonna kava vahehindamine 
moodustab osa raamprogrammi Horisont 
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2020 vahehindamisest ning neid viiakse 
koos läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande intelligentse elukeskkonna kava 
edusammude kohta. Aruanne sisaldab 
rakendamise üksikasju, sealhulgas 
rahastamiseks valitud projektitaotluste 
arv, osalejate liik, sealhulgas VKEd, ja 
samuti riigipõhiseid statistilisi andmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. kiirendama IKT-l põhinevate
uuenduslike toodete ja teenuste 
kasutuselevõttu, et pikendada eakate 
täisväärtuslikku eluperioodi kodus, 
kogukonnas või tööl ning suurendada 
seeläbi nende elukvaliteeti, iseseisvust, 
osalemist ühiskonnaelus, oskusi ja 
konkurentsivõimet, aga ka tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeteenuste tõhusust;

1.1. kiirendama asjakohaste ja 
taskukohaste uuenduslike integreeritud, 
sealhulgas IKT-l põhinevate lahenduste, 
toodete ja teenuste kasutuselevõttu, et 
pikendada eakate täisväärtuslikku 
eluperioodi kodus, kogukonnas või tööl 
ning suurendada seeläbi nende 
elukvaliteeti, iseseisvust, osalemist 
ühiskonnaelus, oskusi ja 
konkurentsivõimet, aga ka tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeteenuste tõhusust;



PE524.770v01-00 14/20 AM\1012277ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Valikuvõimalus ja taskukohasus on väga olulised enamikule eakatele inimestele ning need 
muutuvad tulevikus üha olulisemaks. Praegu on eakatele mõeldud uuenduslikud tooted 
arendatud liiga sageli nišituru jaoks, mistõttu on nende sihtrühm väga kitsas ning/või need on 
saadaval ainult kalli hinna eest. Kavas ette nähtud tooted ja teenused võivad olla IKT-
põhised, kuid mitte ainult. Muud tehnoloogilised teenused ja tooted, mis ei põhine IKT-l, 
võivad edendada aktiivsena vananemise ja intelligentse elukeskkonna ühiskava.

Muudatusettepanek 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. kiirendama IKT-l põhinevate 
uuenduslike toodete ja teenuste 
kasutuselevõttu, et pikendada eakate 
täisväärtuslikku eluperioodi kodus, 
kogukonnas või tööl ning suurendada 
seeläbi nende elukvaliteeti, iseseisvust, 
osalemist ühiskonnaelus, oskusi ja 
konkurentsivõimet, aga ka tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeteenuste tõhusust;

1.1. kiirendama IKT-l põhinevate 
uuenduslike toodete ja teenuste 
kasutuselevõttu, et pikendada puudega 
inimeste ja eakate täisväärtuslikku 
eluperioodi kodus, kogukonnas või tööl 
ning suurendada seeläbi nende 
elukvaliteeti, iseseisvust, osalemist 
ühiskonnaelus, oskusi ja 
konkurentsivõimet, aga ka tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeteenuste tõhusust;

Or. ro

Muudatusettepanek 64
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1 a. toetama selliste lahenduste 
väljatöötamist, millega edendatakse 
eakate sõltumatust ja leevendatakse nende 
sotsiaalse isolatsiooni tunnet, kuid mille 
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puhul IKT ei tohiks asendada inimlikku 
kontakti, vaid peaks seda täiendama. Kava 
raames toetatavad IKT-põhised 
lahendused peaks sisaldama ka mitte IKT-
põhiseid elemente. 

Or. en

Muudatusettepanek 65
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. säilitama ja arendama liidu tasandil 
rakenduslike uuringute, arengu ja 
innovatsiooni kriitilist massi IKT-l 
põhinevate toodete ja teenuste valdkonnas, 
mis aitavad pikendada täisväärtuslikku 
eluperioodi;

1.2. säilitama ja arendama liidu tasandil 
rakendusuuringute, arengu ja innovatsiooni 
kriitilist massi sealhulgas IKT-l 
põhinevate lahenduste, toodete ja teenuste 
valdkonnas, mis aitavad pikendada 
täisväärtuslikku eluperioodi;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. säilitama ja arendama liidu tasandil 
rakenduslike uuringute, arengu ja 
innovatsiooni kriitilist massi IKT-l 
põhinevate toodete ja teenuste valdkonnas, 
mis aitavad pikendada täisväärtuslikku 
eluperioodi;

1.2. säilitama ja arendama liidu tasandil 
rakendusuuringute, arengu ja innovatsiooni 
kriitilist massi IKT-l põhinevate toodete ja 
teenuste valdkonnas, mis on suunatud 
puudega inimestele ning aitavad 
pikendada täisväärtuslikku eluperioodi;

Or. ro
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Muudatusettepanek 67
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. arendama välja kulutõhusaid 
lahendusi, kehtestades sealhulgas 
asjakohased koostalitlusvõime standardid 
ning lihtsustades selliste ühiste lahenduste 
leidmist ja kohandamist, mis sobivad 
kokku eri sotsiaalsete eelistuste ja 
reguleerimisaspektidega riigi või 
piirkondlikul tasandil, mille puhul 
austatakse eakate eraelu puutumatust ja 
väärikust ning vajaduse korral toetatakse 
juurdepääsu teenusele maapiirkondades või 
äärepoolsetes piirkondades või muude 
isikukategooriate, nagu puudega inimeste 
jaoks.

1.3. arendama välja kulutõhusaid 
lahendusi, kehtestades sealhulgas 
asjakohased koostalitlusvõime standardid 
ning lihtsustades selliste ühiste lahenduste 
leidmist ja kohandamist, mis sobivad 
kokku eri sotsiaalsete eelistuste ja 
reguleerimisaspektidega riigi või 
piirkondlikul tasandil, mille puhul 
austatakse eakate eraelu puutumatust ja 
väärikust ning vajaduse korral toetatakse 
juurdepääsu teenusele maapiirkondades või 
äärepoolsetes piirkondades ja muude 
isikukategooriate, nagu puudega inimeste 
jaoks. Et parandada kättesaadavust, 
tagatakse universaaldisaini kontseptsiooni 
kohustusliku rakendamisega selliste 
toodete edasiarendamine ja 
käikulaskmine, mis on eakatele, puudega 
inimestele ja laiemale üldsusele täielikult 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Kõikide ELi raames toetatud täisväärtusliku eluperioodi pikendamise projektidega tuleks 
toetada puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist, mille EL hiljuti ratifitseeris, 
mistõttu tuleks universaaldisaini kontseptsiooni edendamine muuta rahastamise 
eeltingimuseks. 

Muudatusettepanek 68
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. arendama välja kulutõhusaid 
lahendusi, kehtestades sealhulgas 
asjakohased koostalitlusvõime standardid 
ning lihtsustades selliste ühiste lahenduste 
leidmist ja kohandamist, mis sobivad 
kokku eri sotsiaalsete eelistuste ja 
reguleerimisaspektidega riigi või 
piirkondlikul tasandil, mille puhul 
austatakse eakate eraelu puutumatust ja 
väärikust ning vajaduse korral toetatakse 
juurdepääsu teenusele maapiirkondades või 
äärepoolsetes piirkondades või muude 
isikukategooriate, nagu puudega inimeste 
jaoks.

1.3. arendama välja kulutõhusaid 
lahendusi, kehtestades sealhulgas 
asjakohased koostalitlusvõime standardid 
ning lihtsustades selliste ühiste lahenduste 
leidmist ja kohandamist, mis sobivad 
kokku eri sotsiaalsete eelistuste ja 
reguleerimisaspektidega riigi või 
piirkondlikul tasandil, mille puhul 
austatakse eakate eraelu puutumatust ja 
väärikust, tagatakse isikuandmete kaitse ja 
turvalisus ning vajaduse korral toetatakse 
juurdepääsu teenusele maapiirkondades või 
äärepoolsetes piirkondades või muude 
isikukategooriate, nagu puudega inimeste 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3 a. tagama seetõttu kõikide toodete ja 
teenustega seotud isikuandmete
konfidentsiaalsuse ning andmekaitse 
kõrgeima taseme ja puutumatuse alates 
kavandamise etapist.

Or. ro

Muudatusettepanek 70
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu otsus
1 lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Intelligentse elukeskkonna kavaga 
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tagatakse soolise võrdõiguslikkuse 
tulemuslik edendamine. 

Or. es

Muudatusettepanek 71
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Intelligentse elukeskkonna kavaga 
edendatakse tervishoiu innovatsiooni ja e-
tervist: patsiendiregistrite ja muude e-
tervise lahenduste koostalitluse nagu 
asjade interneti (Internet of Things, IoT) 
suurendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Meetmete eesmärk on koondada ja 
analüüsida lõppkasutajate kaasatuse 
erinevaid meetodeid, et töötada välja 
tõenditel põhineva parima tava suunised. 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Intelligentse elukeskkonna kava 
rakendamisel tuleb arvesse võtta 
digitaalse lõhe tõttu tekkivaid olukordi, et 
tagada lõppkasutajate kavas osalemine.

Or. es

Muudatusettepanek 74
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas intelligentse elukeskkonna 
kava turuvajadusest lähtumise põhimõttega 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruses (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, kehtestatud 
eeskirjadega sätestab intelligentse 
elukeskkonna ühing toetuse kestuse ja selle 
väljamakse aja suhtes minimaalsed 
tulemuseesmärgid, lähtudes 
[osalemiseeskirjadest ja] 
[finantsmäärusest] ning tagab, et osalevad 
riigid tegutsevad intelligentse 
elukeskkonna kava rakendamise ajal 
kooskõlas nimetatud dokumentidega.

6. Kooskõlas intelligentse elukeskkonna 
kava turuvajadusest lähtumise põhimõttega 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruses (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, kehtestatud 
eeskirjadega sätestab intelligentse 
elukeskkonna ühing toetuse kestuse ja selle 
väljamakse aja suhtes minimaalsed 
tulemuseesmärgid, lähtudes 
[osalemiseeskirjadest ja] 
[finantsmäärusest] ning tagab, et osalevad 
riigid tegutsevad intelligentse 
elukeskkonna kava rakendamise ajal 
kooskõlas nimetatud dokumentidega. 
Osalevad riigid avalikustavad kavas 
osalejatele toetuse andmise aja, mis ei 
ületa ühelgi juhul 5 kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Iga osalev riik hõlbustab turunõudluse 
poolt esindavate organisatsioonide 
kaasamist.

7. Iga osalev riik tagab turunõudluse poolt 
esindavate organisatsioonide kaasamist 
võimalikult menetluse alguses.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Kava tulemusliku ja õigeaegse 
rakendamise tagamise eesmärgil 
piiratakse rahastamiseks välja valitud 
projektides osalejate vaheliste 
konsortsiumikokkulepete sõlmimise aega.
Projektides osalejate vahel sõlmitud 
konsortsiumikokkulepetele kirjutatakse 
alla kõige hiljemalt 5 kuu jooksul alates 
valiku tegemise teatamisest.

Or. en


