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Muudatusettepanek 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas Euroopa digitaalse 
tegevuskavaga on IKT valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk pakkuda Euroopale IKT 
arengust tulenevaid võimalusi, mille 
ärakasutamine toob kasu nii kodanikele, 
ettevõtetele kui ka teadlastele.

Kooskõlas Euroopa digitaalse 
tegevuskavaga on IKT valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk pakkuda Euroopale IKT 
arengust tulenevaid võimalusi, mille 
ärakasutamine toob kasu nii kodanikele, 
ettevõtetele kui ka teadlastele. IKT hõlmab 
kõiki IKT valdkondi, sealhulgas 
püsivõrke, traadita võrke, kiudoptilisi 
võrke ja satelliitvõrke, võrku ühendatud 
elektroonilisi andmekandjaid, 
arvutipõhiseid arukaid süsteeme ja 
integreeritud tarkvara ning fotoonika, 
orgaanilise elektroonika, robootika ja 
nanoelektroonika laiu valdkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
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andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral. 
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse,
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil.

tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia ning kollektiivsete 
teadlikkuse suurendamise platvormide ja 
vahendite abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
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tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil.

tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia ja nutitelefonide 
kasutamisest tingitud mobiilse 
tehnoloogia suurema leviku abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1024
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav. 
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral. 
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav. 
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral. 
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
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andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil.

andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil. On väga 
oluline toetada ja kaasata standardite, 
tehnoloogia ja süsteemide kasutajakeskset 
aspekti käsitlevaid teadusuuringuid, et 
töötada välja konkurentsivõimelisi 
lahendusi.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” peamine eesmärk on tõhustada IKT valdkonna teadusuuringuid.  
Näiteks on IKT valdkonna teadusuuringutel oluline koht programmis „Juhtpositsioon 
tööstuses”. Kahjuks ei ole üldse nimetatud IKT valdkonna humanistlikke teadusuuringuid, st 
teadusuuringuid selle kohta, kuidas inimesed IKTd kogevad ja kuidas IKT neid mõjutab. See 
on kahetsusväärne, kuna IKT valdkonna humanistlikud teadusuuringud on olulised parema ja 
konkurentsivõimelisema tehnoloogia väljatöötamiseks. Lisaks sellele on Euroopas olemas 
tugev ja dünaamiline IKT valdkonna humanistlike teadusuuringute raamistik.

Muudatusettepanek 1025
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
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sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil.

sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu, mistõttu need on 
paremini kättesaadavad. IKT on tähtis 
taristu tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, 
side ja tehingute jaoks. Samuti on IKT 
hädavajalik tähtsaimate 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 
ühiskondlike protsesside jaoks, nagu seda 
on näiteks kogukonna moodustamine ja 
tarbijate käitumine, ning avalikuks 
halduseks, näiteks suhtlusmeedia abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 
alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 
avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 
sektorites ning võimaldab teaduslikku 
progressi kõikides valdkondades. Järgmise 
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kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 
andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 
tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 
toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 
tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 
tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, ning avalikuks halduseks, 
näiteks suhtlusmeedia abil.

kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 
ning IKT-komponentide, -taristu ja -
teenuste muundav mõju kõikides 
eluvaldkondades üha enam nähtav.
Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 
andmesalvestusressursid on tulevikus 
kättesaadavad igale inimesele maakeral.
Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 
tooted toodavad tohutus koguses reaalajas
teavet ja andmeid, muutes kaugtegutsemise 
tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 
kasutada äriprotsesse ja 
keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 
tuues endaga kaasa palju erinevaid 
teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 
äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
õppimise, tervishoiu, ettevõtluse ja avaliku 
sektori tähtsamad teadmisi tekitavad 
protsessid toimuvad IKT kaudu. IKT on 
tähtis taristu tootmis- ja 
ettevõtlusprotsesside, side ja tehingute 
jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 
tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning ühiskondlike 
protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 
kogukonna moodustamine ja tarbijate 
käitumine, poliitiline osalus, ning 
avalikuks halduseks, näiteks suhtlusmeedia 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi IKT-tegevuste järjestikune 
hindamine on näidanud, et liidu tasandi 
sihtotstarbelised investeeringud IKT 
valdkonna teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni on olnud määrava tähtsusega 

Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi IKT-tegevuste järjestikune 
hindamine on näidanud, et liidu tasandi 
sihtotstarbelised investeeringud IKT 
valdkonna teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni on olnud määrava tähtsusega 
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juhtpositsiooni saavutamisel sellistes 
tööstusvaldkondades nagu mobiilside ja 
ohutuse seisukohast olulised IKT-
süsteemid ning selliste probleemide 
lahendamisel nagu energiatõhusus ja 
demograafiline muutus. Liidu 
investeeringud IKT teadustaristusse on 
andnud Euroopa teadlastele maailma 
parimad teadusvõrgustikud ja 
andmetöötlusressursid.

juhtpositsiooni saavutamisel sellistes 
tööstusvaldkondades nagu mobiilside ja 
ohutuse seisukohast olulised IKT-
süsteemid ning selliste probleemide 
lahendamisel nagu energiatõhusus või
demograafiline muutus ja paremate 
tervishoiusüsteemide kasutuselevõtmine.
Liidu investeeringud IKT teadustaristusse 
on andnud Euroopa teadlastele maailma 
parimad teadusvõrgustikud ja 
andmetöötlusressursid.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uus komponentide ja süsteemide 
põlvkond: arenenud ja arukate 
integreeritud komponentide ja süsteemide 
projekteerimine;

(a) uus komponentide ja süsteemide 
põlvkond: arenenud, turvaliste ja arukate 
integreeritud komponentide ja süsteemide 
projekteerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus:
arenenud andmetöötlussüsteemid ja -
tehnoloogia;

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus:
arenenud andmetöötlussüsteemid ja -
tehnoloogia, sealhulgas super- ja 
võrkandmetöötlus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1030
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus:
arenenud andmetöötlussüsteemid ja -
tehnoloogia;

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus:
arenenud ja turvalised
andmetöötlussüsteemid ja -tehnoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 
teenused;

(c) tuleviku internet: tark- ja riistvara,
taristu, tehnoloogia ja teenused, sealhulgas 
avatud lähtekoodiga süsteemide ja 
distributiivsete süsteemide valdkonna 
teadus- ja arendustegevuse tõhusam 
toetamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 
teenused;

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 
teenused turvalises keskkonnas;
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Or. en

Muudatusettepanek 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 
teenused;

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 
teenused, sealhulgas pilvandmetöötlus ja 
asjade internet; 

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pilvandmetöötlus: skaleeritavad ja 
turvalised teenused suurema tõhususe ja 
paindlikkuse ning väiksemate kulude 
tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus:
digitaalse infosisu ja loovusega seotud 
IKT;

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus:
digitaalse infosisu ning kultuuri- ja
loomesektoriga, sealhulgas 
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kultuuripärandi, kunstilise 
eneseväljenduse ja turismi säilitamise ja 
edendamisega seotud IKT;

Or. en

Muudatusettepanek 1036
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus:
digitaalse infosisu ja loovusega seotud 
IKT;

(d) juurdepääs sisutehnoloogiale ja 
teabehaldusele: digitaalse infosisu ja
kultuurisektori, sealhulgas 
kultuuripärandi ja turismi ning loovusega 
seotud IKT;

Or. en

Selgitus

Teabele ja sisule juurdepääs on kodanike ja demokraatia üks peamisi probleeme Euroopas, 
samas on sellel valdkonnal suur potentsiaal uute töökohtade loomiseks ja majanduskasvu 
edendamiseks. 

Muudatusettepanek 1037
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika 
ja arukad ruumid;

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika 
ja arukad ruumid. Tulevaste robotite ja 
liideste väljatöötamisel on oluline arvesse 
võtta teadmisi inimeste ootustest, 
hirmudest ja unistustest seoses nende uute 
tehnoloogiatega;

Or. en
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Selgitus

Tuleb samuti rõhutada humanitaarteaduste panust inimliidese tehnoloogia valdkonna 
teadusuuringutes. Eelkõige on robotite ja inimliidese tehnoloogia väljatöötamisel oluline 
omada teadmisi inimeste ootustest ja muredest. Sellised teadmised aitavad Euroopal 
arendada paremat ja konkurentsivõimelisemat tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika
ja arukad ruumid;

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika, 
arukas keskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tervishoiu ja puuete valdkonnas 
kasutatavad arenenud robotid ja 
tehnoloogia;

Or. en

Selgitus

Selline arenenud tehnoloogia nagu robotid on tervishoius olulisel kohal.

Muudatusettepanek 1040
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mikro- ja nanoelektroonika ning 
fotoonika: mikro- ja nanoelektroonika ning 
fotoonikaga seotud progressi võimaldavad 
tehnoloogiad.

(f) mikro- ja nanoelektroonika ning 
fotoonika ja kvantandmetöötlus: mikro- ja 
nanoelektroonika, fotoonika ja 
kvantandmetöötlusega seotud progressi 
võimaldavad tehnoloogiad.

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Regulatiivsed ja majanduslikud 
tulevikuülesanded: reguleeriva ja 
majandusliku raamistikuga seotud uued 
nõudmised ja vajadused uute 
tehnoloogiate ja rakenduste ühiskondliku 
mõju tulemusena;

Or. en

Muudatusettepanek 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
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integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused). IKT potentsiaali täielikuks 
ärakasutamiseks tagatakse 
osalemiseeskirjadega, mis võimaldavad 
teostada pikaajalisi laiaulatuslikke 
kulukaid uurimisprojekte ning annavad 
võimaluse realiseerida kiiresti turu 
pakutavad võimalused, IKT valdkonna 
teadussuundade ja eri etappide 
mitmekesisus.

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused). Euroopa Liit peab püüdma 
saavutada tipptaseme 
tulevikuvaldkondades ja strateegiliselt 
tähtsa tehnoloogia arendamisel ning 
keskenduma sellele kooskõlas progressi 
võimaldava tehnoloogia kõrgetasemelise 
eksperdirühma 2011. aasta juuni 
lõpparuande järeldustega. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus peamist tegevussuunda peaksid 
katma kõik vajadused. Vajadused aga 
hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 
IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega.

Need kuus peamist tegevussuunda peaksid 
katma kõik vajadused. Vajadused aga 
hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 
IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega. Erilist 
tähelepanu pööratakse asjaolule, et 
ühiskonnaprobleeme hõlmava prioriteetse 
valdkonna raames rahastatavate 
projektide jaoks valitakse kõige 
edasijõudnumad IKT-lahendused. 

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused). Liidu rahastamisega 



AM\907546ET.doc 17/162 PE492.765v01-00

ET

toetatakse ühiseid rajatisi ja taristut, mis 
on avatud paljudele osalejatele, 
sealhulgas eeskätt väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 
ning taristu progressi võimaldava 
tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 
IKTga seotud teadustaristut, nagu 
eluslaborid ja arukate linnade raames 
pakutav linnataristu suuremahulisteks 
katseteks, ning taristu progressi 
võimaldava tehnoloogia jaoks ning selle 
integreerimiseks arenenud toodetesse ja 
uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse
(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
puhtad ruumid ja prototüübi loomise 
võimalused).

Or. en

Muudatusettepanek 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kuus peamist tegevussuunda peaksid 
katma kõik vajadused. Vajadused aga 
hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 

Eeldatavasti katavad need seitse peamist 
tegevussuunda kõik vajadused. Vajadused 
aga hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 
tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 
leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 
lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 
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IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega.

IKT valdkonna kasutusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavu, mida toetatakse koos 
asjaomase ühiskonnaprobleemi 
lahendamise toetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsiliste isikute põhiõigused ja 
vabadused ning eelkõige õigus eraelu 
puutumatusele on ELis keskse tähtsusega. 
Programmiga „Horisont 2020” toetatakse 
teadus- ja arendustegevust selliste 
süsteemide loomiseks, mis võimaldavad 
Euroopa kodanikel täielikult kontrollida 
oma teabevahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 1049
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist 
nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 
erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist ohutusse ja 
vastutustundlikkusse nanotehnoloogiasse 
ja selle kasutuselevõttu erinevate 
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konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 
sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 
ergutades investeerimist 
nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 
erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Nanotehnoloogia valdkonna 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
erieesmärk on valmistada ette liidu 
juhtpositsioon sellel üleilmsel 
kiirekasvulisel turul, ergutades 
investeerimist nanotehnoloogiasse, 
nanotehnoloogia patentide taotlemist ja
nanotehnoloogia kasutuselevõttu erinevate 
valdkondade suure lisaväärtusega 
konkurentsivõimelistes toodetes ja 
teenustes.

Or. en

Selgitus

Tegelikkus on hoopis teistsugune: Euroopa on maha jäämas oma peamistest konkurentidest –
Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist ja Lõuna-Koreast, kes omavad üle poole 
investeeringutest ning kaks kolmandikku maailmas taotletud patentidest.

Muudatusettepanek 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 
peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 

Komisjon vaatab aastaks 2015 läbi kõik 
asjaomased õigusaktid, et tagada toodetes 
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enamikku tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 
lahendusi, mida varem olemas ei olnud.

kasutatavate kõikide nende 
nanomaterjalide ohutus, mis oma 
olelusringi kestel võivad avaldada mõju 
inimtervisele, ohutusele või keskkonnale.  
Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 
peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 
enamikku tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 
lahendusi, mida varem olemas ei olnud.

Or. en

Selgitus

Parlament pidas enda 2009. aasta aprillis vastu võetud resolutsioonis eriti oluliseks käsitleda 
nanomaterjale sõnaselgelt vähemalt nende õigusaktide kohaldamisala raames, mis käsitlevad 
kemikaale, toitu, jäätmeid, õhu ja vee ning töötajate kaitset.

Muudatusettepanek 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 
peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 
enamikku tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 
lahendusi, mida varem olemas ei olnud.

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 
peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 
enamikku tehnoloogialiikidest ja 
kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 
tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 
säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 
potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 
ressursitõhususe suurendamiseks 
lahendusi, mida varem olemas ei olnud.
Nanotehnoloogia mõiste tähistab uut 
tehnoloogilist ajastut.

Or. en
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Muudatusettepanek 1053
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti peab Euroopa olema maailmas 
eeskujuks nanotehnoloogia ohutus ja 
vastutustundlikus kasutamises ja 
haldamises, mis on ühiskonnale ja 
tööstusele väga kasulik.

Samuti peab Euroopa olema maailmas 
eeskujuks nanotehnoloogia ohutus, 
turvalises ja vastutustundlikus kasutamises 
ja haldamises, mis on ühiskonnale ja 
tööstusele väga kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 1054
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on pöördeline, kui 
teadusuuringute tulemusena on loodud
murrangulised tooted ja tootmisprotsessid.

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on potentsiaalselt
pöördeline, kui teadusuuringute 
tulemusena on loodud jätkusuutlikud ja 
konkurentsivõimelised tooted ja 
tootmisprotsessid.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 
bioteadustele, tervishoiule ja 
tarbekaupadele on pöördeline, kui 
teadusuuringute tulemusena on loodud 
murrangulised tooted ja tootmisprotsessid.

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 
kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 
potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 
mõju näiteks materjalidele, IKT-le,
töötlevale tööstusele, bioteadustele, 
tervishoiule ja tarbekaupadele on 
pöördeline, kui teadusuuringute 
tulemusena on loodud murrangulised 
tooted ja tootmisprotsessid.

Or. en

Muudatusettepanek 1056
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanotehnoloogial on väga tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel. Sellise 
progressi võimaldava tehnoloogia edukas 
kasutuselevõtt suurendab liidu tööstuse 
konkurentsivõimet, pakkudes uuenduslikke 
ja täiustatud tooteid või tõhusamaid 
protsesse ja lahendusi 
tulevikuprobleemidele.

Nanotehnoloogial on väga tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel. Sellise 
progressi võimaldava tehnoloogia edukas 
kasutuselevõtt võib suurendada liidu 
tööstuse konkurentsivõimet, pakkudes 
uuenduslikke ja täiustatud tooteid või 
tõhusamaid protsesse ja lahendusi 
tulevikuprobleemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes 
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ja luua seeläbi 
elujõulised kommertstooted.
Riskihindamise ja -juhtimise ning 
vastutustundliku valitsemise küsimused 
määravad ära nanotehnoloogia tulevase 
mõju ühiskonnale ja majandusele.

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ning luua seeläbi
ohutud, jätkusuutlikud ja elujõulised 
kommertstooted. Riskihindamise ja -
juhtimise ning vastutustundliku valitsemise 
küsimused määravad ära nanotehnoloogia 
tulevase mõju ühiskonnale ja majandusele, 
seepärast toetatakse programmiga 
„Horisont 2020” tegevust nendes 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1058
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes 
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ja luua seeläbi 
elujõulised kommertstooted.
Riskihindamise ja -juhtimise ning 
vastutustundliku valitsemise küsimused 
määravad ära nanotehnoloogia tulevase 
mõju ühiskonnale ja majandusele.

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 
maailmaturul kindlustama ja parandama, 
edendades laialdast koostööd paljudes 
erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 
vahel, samuti erinevate tööstusharude 
vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 
protsesside mastaape ja luua seeläbi 
elujõulised kommertstooted.
Riskihindamise ja -juhtimise ning 
vastutustundliku valitsemise küsimused 
määravad ära nanotehnoloogia tulevase 
mõju ühiskonnale ja majandusele, 
sealhulgas ohutusega seotud aspektid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1059
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu keskendutakse tegevuses 
nanotehnoloogia ulatuslikule ja 
vastutustundlikule kasutamisele 
majanduses, et kasu ühiskonnale ja 
tööstusele oleks suur. Võimaluste (sh uute 
ettevõtete ja uute töökohtade) loomiseks 
peaks teadusuuringud andma vajalikud 
abivahendid standardimise ja õigusnormide 
õige rakendamise jaoks.

Seetõttu keskendutakse tegevuses 
nanotehnoloogia vastutustundlikule ja 
jätkusuutlikule kasutamisele majanduses, 
et kasu keskkonnale, ühiskonnale ja 
tööstusele oleks suur. Võimaluste (sh uute 
ettevõtete ja uute töökohtade) loomiseks 
peaks teadusuuringud andma vajalikud 
abivahendid standardimise ja õigusnormide 
õige rakendamise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1060
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites.

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites, eriti elektroonikas,
meditsiinis ning uute energiaallikate ja 
materjalide valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Toodete omaduste või vastupidavuse parandamine nanotasandil on teatavates 
tööstussektorites või meditsiinis (võimalus süstida ravimit vähirakkudesse) põhjendatum kui 
muudes sektorites. Selle revolutsioonilise tehnoloogia kasutamine näiteks põllumajanduslikus 
toiduainesektoris on küsitava väärtusega, kuna puudub teave selle kohta, et nanoosakesed 
(need võivad rakkudesse tungida ja sinna koguneda) on tervisele või keskkonnale ohutud.
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Muudatusettepanek 1061
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites.

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites, võttes arvesse 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites.

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 
võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 
erinevates sektorites, nagu IKT,
bioteadused, tervishoid ja tarbekaubad.

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine, eriti kui 
nanotehnoloogiat kasutatakse selliste 
toodete valmistamiseks, mis puutuvad 
vahetult kokku inimorganismiga.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1064
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 
kasutamise tagamine

(b) Nanotehnoloogia ohutu ja turvalise
arendamise ja kasutamise tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 1065
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 
nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 
mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 
pakkuda abivahendeid riski hindamiseks ja 
juhtimiseks kogu nende olelustsükli
jooksul.

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 
nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 
mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 
pakkuda sobivaid mitteloomseid
abivahendeid riski hindamiseks ja 
juhtimiseks kogu nende olelusringi
jooksul.

Or. en

Selgitus

Töötatakse välja üha enam nanomaterjale, mida kasutatakse paljudes eri toodetes. Kuna 
paljud olemasolevad toksilisuse määramise meetodid on nanomaterjalide hindamiseks 
ebasobivad, tuleb kiiresti kasutusele võtta uus, inimese suhtes kohaldatav ja loomkatseid 
mittehõlmavaid katsemeetodeid käsitlev lähenemisviis nanomaterjalide katsetamiseks.

Muudatusettepanek 1066
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma.

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma, 
võttes arvesse ettevaatusprintsiipi ning 
hinnates konkreetsete kasutuste 
sotsiaalset vastuvõetavust ja asjakohasust.

Or. en

Muudatusettepanek 1067
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma.

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma
ning hinnata nanotehnoloogia 
konkreetsete kasutuste sotsiaalset 
vastuvõetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, mastaapide 
suurendamisele, et saavutada 

Keskendutakse uutele tegevustele ning
uute ja olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele.
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masstootmist, ja mitmeotstarbelistele 
seadmetele, mis võimaldab teadmiste 
edukat ülekannet tööstuslikku 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, mastaapide suurendamisele, 
et saavutada masstootmist, ja 
mitmeotstarbelistele seadmetele, mis 
võimaldab teadmiste edukat ülekannet 
tööstuslikku innovatsiooni.

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 
olemasolevate protsesside nutikale 
ühendamisele, bionanomaterjalide 
biotehnoloogilisele tootmisele, mastaapide 
suurendamisele, et saavutada masstootmist, 
ja mitmeotstarbelistele seadmetele, mis 
võimaldab teadmiste edukat ülekannet 
tööstuslikku innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Suutlikkust suurendavate meetodite, 
mõõtmismeetodite ja seadmete 
väljatöötamine

(e) Suutlikkust suurendavate meetodite,
määramis- ja mõõtmismeetodite ja 
seadmete väljatöötamine

Or. en

Muudatusettepanek 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 
täiustatud omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse või 
teatava funktsiooniga uued ja täiustatud 
omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1072
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 
täiustatud omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse või 
teatava funktsiooniga ja täiustatud 
omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis on 
tarbijatele kättesaadavamad ning
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 1073
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 
täiustatud omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse või 
teatava funktsiooniga uued ja täiustatud 
omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis on 
kättesaadavamad ning vähendavad 
keskkonnamõju ja ressursside tarbimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 1074
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 
täiustatud omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist.

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 
teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 
on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 
täiustatud omadustega materjalid, et luua 
konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 
vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 
tarbimist ning suurendavad ohutust ja 
turvalisust.

Or. en

Muudatusettepanek 1075
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 
tuum ja peamised progressivõimaldajad.

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 
tuum ja peamised progressivõimaldajad.
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Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 
hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud 
omadused, on hädavajalikud tööstuse 
konkurentsivõime parandamiseks ja 
säästva arengu saavutamiseks 
mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 
sektorites.

Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 
hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 
uus funktsionaalsus ja täiustatud 
omadused, eriti ressursi- ja 
energiatõhususe osas, on hädavajalikud 
tööstuse konkurentsivõime parandamiseks 
ja säästva arengu saavutamiseks 
mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 
paremini toimivate ja säästvamate toodete 
ja protsesside väljatöötamisel. Sellised 
materjalid on osa meie tööstuse ja 
ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendusest, sest neil on täiustatud 
omadused, väiksem ressursi- ja 
energiavajadus ning need on olelustsükli 
lõpus keskkonnahoidlikumad.

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 
paremini toimivate ja säästvamate toodete 
ja protsesside väljatöötamisel ning selliste 
nappide ressursside nagu haruldaste 
muldmetallide asendamiseks. Sellised 
materjalid on osa meie tööstuse ja 
ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendusest, sest neil on täiustatud 
omadused, väiksem ressursi- ja 
energiavajadus ning need on olelusringi
lõpus keskkonnahoidlikumad.

Or. en

Muudatusettepanek 1077
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 
paremini toimivate ja säästvamate toodete 

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 
paremini toimivate, säästvamate ning 
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ja protsesside väljatöötamisel. Sellised 
materjalid on osa meie tööstuse ja 
ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendusest, sest neil on täiustatud 
omadused, väiksem ressursi- ja 
energiavajadus ning need on olelustsükli
lõpus keskkonnahoidlikumad.

ohutute ja turvaliste toodete ja protsesside 
väljatöötamisel. Sellised materjalid on osa 
meie tööstuse ja ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendusest, sest neil on 
täiustatud omadused, väiksem ressursi- ja 
energiavajadus ning need on olelusringi
lõpus keskkonnahoidlikumad ning 
ohutumad ja turvalisemad.

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusest juhinduv arendamine tähendab 
sageli täiesti uute materjalide loomist nii, et 
on võimalik tagada kavandatud omadused 
kasutamise ajal. Sellised materjalid on 
tähtis osa kõrgväärtusliku tootmise 
tarneahelast. Samuti on need progressi 
aluseks mitut teadusharu ühendava 
tehnoloogia valdkonnas (nt bioteadustes, 
elektroonikas ja fotoonikas) ja sisuliselt 
kõikides turusektorites. Materjalid ise on 
tähtis samm toodete väärtuse 
suurendamisel ja nende omaduste 
parandamisel. Kõrgtehnoloogiliste 
materjalide hinnanguline väärtus ja mõju 
on suur, sest see sektor kasvab igal aastal 
umbes 6 % ja 2015. aastaks ulatub selle 
turuosa prognooside kohaselt 100 miljardi 
euroni.

Kasutusest juhinduv arendamine tähendab 
sageli täiesti uute materjalide loomist nii, et 
on võimalik tagada kavandatud omadused 
kasutamise ajal. Sellised materjalid on 
tähtis osa kõrgväärtusliku tootmise 
tarneahelast. Samuti on need progressi 
aluseks mitut teadusharu ühendava 
tehnoloogia valdkonnas (nt bioteadustes, 
elektroonikas ja fotoonikas, mida 
kasutatakse muu hulgas tervishoiu-, 
ehitus- ja transpordisektoris) ja sisuliselt 
kõikides turusektorites. Materjalid ise on 
tähtis samm toodete väärtuse 
suurendamisel ja nende omaduste 
parandamisel. Kõrgtehnoloogiliste 
materjalide hinnanguline väärtus ja mõju 
on suur, sest see sektor kasvab igal aastal 
umbes 6 % ja 2015. aastaks ulatub selle 
turuosa prognooside kohaselt 100 miljardi 
euroni.

Or. en

Muudatusettepanek 1079
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Progressi kiirendamiseks soodustatakse 
sellise valdkondadevahelise ühendatud 
metoodika kasutamist, mis hõlmab 
keemiat, füüsikat, inseneriteadusi, 
teoreetilist ja raalmodelleerimist, 
bioteadusi ja üha loomingulisemat 
tööstusdisaini.

Progressi kiirendamiseks soodustatakse 
sellise valdkondadevahelise ühendatud 
metoodika kasutamist, mille puhul 
kasutatakse maailmas juhtpositsioonil 
olevat Euroopa teadustaristut ja mis 
hõlmab keemiat, füüsikat, inseneriteadusi, 
teoreetilist ja raalmodelleerimist, 
bioteadusi ja üha loomingulisemat 
tööstusdisaini.

Or. en

Muudatusettepanek 1080
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana).

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes.

Or. en

Muudatusettepanek 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana).

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades taastuvaid biomassist 
saadavaid tooraineid ning taaskasutades 
oma jäätmeid uutes toodetes (nt CO2
peenkemikaalide ja alternatiivkütuste 
süsinikuosana).

Or. en

Muudatusettepanek 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana).

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana ning 
kasulike materjalide eraldamine 
olmeprügist haruldaste muldmetallide 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks).

Or. en

Muudatusettepanek 1083
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 
alternatiivkütuste süsinikuosana).

Soodustatakse igasuguseid uudseid 
keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 
tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 
oma ärimudeleid mitmekesistada ja 
laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 
toodetes (nt CO2 kasutamine
peenkemikaalide ja alternatiivkütuste 
süsinikuosana fossiilkütustest pärit 
süsinikuallikate asemel).

Or. en

Muudatusettepanek 1084
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Funktsionaalsete, multifunktsionaalsete ja 
struktuursete materjalidega seotud 
teadusuuringud innovatsiooni jaoks 
kõikides tööstusharudes.

Funktsionaalsete, multifunktsionaalsete ja 
struktuursete materjalide süntees 
(loomine) ja selliste materjalidega seotud 
teadusuuringud innovatsiooni jaoks 
kõikides tööstusharudes.

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uued materjalid ja tehnikad seoses 
kultuuripärandi säilitamise ja 
restaureerimisega

Or. en
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Muudatusettepanek 1086
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 
ja säästlik mastaabisuurendus ning 
võimaldada tulevasi tooteid tööstuslikult 
toota.

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus, 
säästlik, ohutu ja turvaline
mastaabisuurendus ning võimaldada 
tulevasi tooteid tööstuslikult toota.

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 
ja säästlik mastaabisuurendus ning 
võimaldada tulevasi tooteid tööstuslikult 
toota.

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 
ja säästlik mastaabisuurendus ning 
võimaldada tulevasi arukaid tooteid 
tööstuslikult toota.

Or. en

Muudatusettepanek 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Materjalid säästva vähese CO2-heitega
tööstuse jaoks

(d) Materjalid säästva vähese heitega
tööstuse jaoks
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Or. en

Muudatusettepanek 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise 
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist.

Biomassi ja süsinikuallikana CO2 põhiste
uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise 
arendamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist ning vähendaks samas 
keskkonnamõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist.

Uute toodete, kasutusviiside ja ärimudelite
väljatöötamine ning sellise
vastutustundliku tarbijakäitumise
arendamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise 
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist.

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise 
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese heitega
tootmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1092
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise 
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese CO2-
heitega tootmist.

Uute toodete ja kasutusviiside 
väljatöötamine ning sellise tarbijakäitumise
tugevdamine, mis vähendaks nõudlust 
energia järele ja soodustaks vähese heitega
tootmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Uued keemiatööstuse toorained 
Keemiatööstuse alternatiivsete toorainete 
väljatöötamine, sealhulgas uue 
sünteesgaasi tootmise tehnoloogia abil, 
alates kivisöest, biomassist ja 
jäätmematerjalidest kuni 
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keskkonnahoidlike naftaasendajateni, mis 
on süsinikuallikaks keskpikas ja pikas 
perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – alapunkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Materjalid loometööstuse jaoks (e) Euroopa pärandi säilitamine ja 
optimaalne kasutamine

Or. it

Selgitus

Selle punkti pealkiri ei tohiks olla nii kitsalt sõnastatud.

Muudatusettepanek 1095
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine.

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega ja 
uuenduslike materjalide säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1096
Marisa Matias
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
materjalide säilitamine.

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 
väljatöötamine, et luua uusi 
ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega ja 
uuenduslike materjalide säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Metroloogia, iseloomustamine, 
standardimine ja kvaliteedikontroll

(f) Metroloogia, iseloomustamine, 
standardimine, sertifitseerimine ja 
kvaliteedikontroll

Or. en

Muudatusettepanek 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt f – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetodite edendamine nagu 
toimimise iseloomustamine, mittepurustav 
hindamine ja prognoosiv modelleerimine 
materjaliteaduses ja tootekujunduses.

Selliste meetodite edendamine nagu 
toimimise iseloomustamine, mittepurustav 
hindamine, pidev analüüsimine ja
järelevalve ning prognoosiv 
modelleerimine materjaliteaduses ja 
tootekujunduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid ning 
püüda leida lahendus toorainetega seotud 
probleemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1100
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
materjalikasutuse alternatiive ning 
esmatähtsate toorainete või ohtlike ainete 
asendamist. Innovaatiliste 
ärimudelimeetodite arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames Teadus- ja arendustegevus, et uurida



PE492.765v01-00 42/162 AM\907546ET.doc

ET

uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid ning teha 
kindlaks esmatähtsad ressursid 
suuremahuliseks industrialiseerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
alternatiive materjalide kasutusele, 
taaskasutusele, parandamisele ja
ringlussevõtule, ning innovaatilisi 
ärimudelimeetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1103
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
esmatähtsate ressursside 
kindlakstegemisel materjalikasutuse 
alternatiive ja innovaatilisi 
ärimudelimeetodeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1104
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Esmatähtsate ressursside 
kindlakstegemine. Teadus- ja 
arendustegevus, et uurida
materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
materjalikasutuse asendamist ja selle
alternatiive ning innovaatilisi 
ärimudelimeetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 
uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 
innovaatilisi ärimudelimeetodeid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida
materjalikasutuse alternatiive, materjalide 
tsükli lõpetamist ja innovaatilisi 
ärimudelimeetodeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu
põllumajandus, toiduainetööstus,
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu tervishoid, 
keemiatööstus, põllumajandus ja
toiduainetööstus.

Or. en

Muudatusettepanek 1108
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid ning 
bionanotehnoloogia ja 
kõrgtehnoloogilised materjalid.

Or. en

Muudatusettepanek 1109
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad, ohutud, 
turvalised ja uuenduslikud tööstustooted ja 
-protsessid ning olla innovatsiooni 
taganttõukajaks mitmes Euroopa sektoris, 
nagu põllumajandus, toiduainetööstus,
energeetika, keemiatööstus ja tervishoid.

Or. en

Selgitus

Biotehnoloogia võib edendada uute energiaallikate väljatöötamist (nt biometaan). 
Tegevussuundi käsitlevas punktis (1.4.3) on selgelt välja toodud, et biotehnoloogia 
arendamine võib viia uute tööstustoodete ja –protsesside väljatöötamiseni. Seetõttu tuleks 
seda kajastada ka biotehnoloogiat käsitleva erieesmärgi sissejuhatuses.

Muudatusettepanek 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus, energeetika ja tervishoid.

Or. en

Muudatusettepanek 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus, energeetika ja tervishoid.

Or. en

Muudatusettepanek 1112
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, metsandus,
toiduainetööstus, keemiatööstus ja 
tervishoid.

Or. sl

Muudatusettepanek 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus, energeetika ja tervishoid.

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus ja tervishoid.

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 
konkurentsivõimelised, säästvad ja 
uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 
ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 
mitmes Euroopa sektoris, nagu 
põllumajandus, toiduainetööstus, 
keemiatööstus, energeetika ja tervishoid.

Or. fr

Selgitus

Biotehnoloogia võib viia uute energiaallikate väljatöötamiseni. Tegevussuundi käsitlevas 
punktis (1.4.3) on selgelt välja toodud biotehnoloogia arendamise potentsiaal uute 
tööstustoodete ja –protsesside väljatöötamisel. Seetõttu tuleks vastav märge lisada 
biotehnoloogiat käsitleva erieesmärgi sissejuhatusse.

Muudatusettepanek 1115
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab
Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi
biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 
juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine.

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab
mõista selle tehnoloogia tähendust ja 
mõju. Seda tugevdab biotehnoloogia 
kasutamise üldiste ja konkreetsete riskide 
juhtimise, tehnoloogia kasutamise 
majandusliku ja keskkondliku mõju ning 
tervise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 
Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 
biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 
juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine.

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 
innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 
Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas 
juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 
biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 
juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 
ühendamine, tagades samas 
ettevaatusprintsiibi järgimise.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada viide ettevaatusprintsiibile biotehnoloogiaga 
seonduvate riskide juhtimise valdkonnas. 

Muudatusettepanek 1117
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu
bioravimid ja biokemikaalid, mille turuosa 
suureneb 2015. aastaks hinnanguliselt 12–
20 %ni kemikaalitootmisest. Samuti pakub 
biotehnoloogia multiresistentsete 
bakteritega seonduva kasvava ohu ja 
sellistes ravivaldkondades, nagu vähktõbi 
ja neurodegeneratiivsed haigused, 
täitmata vajaduste taustal võimalust 
töötada välja uuenduslikke ravimeid 
tõhusama ravi tagamiseks. Suuremat 
tähelepanu tuleks pöörata nii 
bioravimitele kui ka uutele 
loodustoodetele ja uuendusliku 
süsteemibioloogia valdkonnas välja 
töötatud analoogidele, biosünteetilisele 
tehnoloogiale ja poolsünteetilistele 
meetoditele. Mitu keskkonnahoidliku 
keemia 12 reeglist on biosüsteemide 
valikulisuse ja tõhususe tõttu suunatud ka 
biotehnoloogiale. Võimalikku 
majanduslikku koormust liidu ettevõtetele 
saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Selline tipptasemel tehnoloogia 
nagu sünteetiline bioloogia annab lootust 
säästvate ja CO2-neutraalsete kütuste, 
peenkemikaalide, sealhulgas 
farmaatsiatoodete tootmiseks, 
keskkonnahoidlike tootmismeetodite, uute 
tervishoiuga seotud rakenduste ja 



PE492.765v01-00 50/162 AM\907546ET.doc

ET

bionanomaterjalide väljaarendamiseks. 
Samuti loob biotehnoloogia uusi võimalusi 
mereressursside tohutu potentsiaali 
kasutamiseks, et saada uuenduslikke 
kasutusviise tööstuses, tervishoius ja 
keskkonnavaldkonnas. Kujunev 
merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1118
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil võib biotehnoloogia anda
palju uusi kasutusviise ning suurendada
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. Liidu
ettevõtted võivad saada kasu
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise
potentsiaalist, mis on 2030. aastaks 
hinnanguliselt 1–2,5 miljardit CO2-
ekvivalenttonni aastas. Euroopa 
biofarmakoloogia sektoris on juba praegu 
umbes 20 % ravimitest ja 50 % uutest 
ravimitest loodud biotehnoloogia abiga.
Biotehnoloogia võib luua võimalusi 
mereressursside kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
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Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik ja 
põllumajanduslik kasutus, nagu toidu ja 
sööda tootmine ning biokemikaalid, mille 
turuosa suureneb 2015. aastaks 
hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20% ravimitest ja 50% 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en
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Selgitus

Biotehnoloogia on tähtis ka põllumajanduses.

Muudatusettepanek 1120
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik ja 
põllumajanduslik kasutus, nagu toidu ja 
sööda tootmine ning biokemikaalid, mille 
turuosa suureneb 2015. aastaks 
hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20% ravimitest ja 50% 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en
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Muudatusettepanek 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Põllumajanduslik tootmine ja 
toiduainetööstus on biotehnoloogia abil 
säästvamad tänu suuremale tõhususele ja 
väiksemale keskkonnamõjule. Samuti loob 
biotehnoloogia uusi võimalusi 
mereressursside tohutu potentsiaali 
kasutamiseks, et saada uuenduslikke 
kasutusviise tööstuses, tervishoius, 
energeetikas ning energiatõhususe ja
keskkonna valdkonnas. Kujunev 
merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1122
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius, keemiatööstuses, energeetikas
ja keskkonnavaldkonnas. Kujunev 
merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas.
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas.
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 
miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius, energeetikas, keemiatööstuses
ja keskkonnavaldkonnas. Kujunev 
merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 
laiendamise abil annab biotehnoloogia 
palju uusi kasutusviise ning suurendab 
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liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 
Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet.
Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 
biokemikaalid, mille turuosa suureneb 
2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 
kemikaalitootmisest. Mitu 
keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 
biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 
tõttu suunatud ka biotehnoloogiale.
Võimalikku majanduslikku koormust liidu 
ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 
biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 
CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 
mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–
2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 
praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 
uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 
abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 
võimalusi mereressursside tohutu 
potentsiaali kasutamiseks, et saada 
uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 
tervishoius, keemiatööstuses, energeetikas
ja keskkonnavaldkonnas. Kujunev 
merebiotehnoloogia sektor kasvab 
prognooside kohaselt 10 % aastas.

Or. fr

Selgitus

Biotehnoloogia võib viia uute energiaallikate väljatöötamiseni. Tegevussuundi käsitlevas 
punktis (1.4.3) on selgelt välja toodud biotehnoloogia arendamise potentsiaal uute 
tööstustoodete ja –protsesside väljatöötamisel. Seetõttu tuleks lisada vastav märge.

Muudatusettepanek 1125
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tipptaseme biotehnoloogia kui tulevase 
innovatsiooni taganttõukaja edendamine

(a) Tipptasemel biotehnoloogia kui 
tulevase innovatsiooni taganttõukaja 
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edendamine ilma looduskeskkonna 
mõjutamise ohuta ning võttes arvesse 
ettevaatusprintsiipi;

Or. xm

Muudatusettepanek 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bio- ja mikrokiibi tehnoloogia,
bioinformaatika, nanobiotehnoloogia ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Or. en

Muudatusettepanek 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt bioloogia
süsteemid, bioinformaatika ja sünteetiline 
bioloogia ning süsteemibioloogia) 
arendamine, mis annavad suurt lootust 
täiesti uudseteks kasutusviisideks.

Or. en
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Selgitus

Biotehnoloogia potentsiaal ei tohiks piirduda tööstusprotsessidega vaid peaks katma kõiki 
asjakohaseid tooteid ja protsesse.

Muudatusettepanek 1128
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika ja
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt
süsteemibioloogia, bioinformaatika ja
sünteetiline bioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Or. en

Muudatusettepanek 1129
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika ja 
süsteemibioloogia) arendamine, mis 
annavad suurt lootust täiesti uudseteks 
kasutusviisideks.

Selliste kujunevate 
tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 
bioloogia, bioinformaatika, 
süsteemibioloogia ja biofarmakoloogia) 
arendamine, mis annavad suurt lootust 
täiesti uudseteks kasutusviisideks (nt 
bioloogiliselt aktiivsed looduslikud 
peptiidid, mille ravimõju on tõestatud).

Or. en
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Muudatusettepanek 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Biotehnoloogiapõhised 
tööstusprotsessid

(b) Biotehnoloogial põhinevad tooted ja 
protsessid

Or. en

Muudatusettepanek 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -
protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 
tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Tööstusbiotehnoloogia arendamine ja 
tööstuslike bioprotsesside kavandamine, et 
luua konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja 
-protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber,
kiudtooted ning puit, tekstiil, tärklis ja
toiduainete töötlemine), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Or. en

Muudatusettepanek 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et 
luua konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja
-protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

Biotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tooteid ja protsesse 
(nt kemikaalid, tervis, kaevandamine, 
energia, tselluloos ja paber, tekstiil, tärklis, 
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tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 
keskkonnaaspektid.

põllukultuuride tootmine ja toiduainete 
töötlemine), ja selle keskkonnaaspektid.

Or. en

Muudatusettepanek 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -
protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 
tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 
konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -
protsesse (nt kemikaalid, tervis, 
kaevandamine, energia ja biokütused, 
tselluloos ja paber, tekstiil, tärklis ja
toiduainete töötlemine), ja selle 
keskkonnaaspektid.

Or. en

Muudatusettepanek 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nn –oomika teaduste, nt 
genoomika, metagenoomika ja
proteoomika) arendamine ja 
molekulaarsete abivahendite uurimine 
ning biomarkerite ja ravimite avastamine 
ja analüüsimine, et suurendada edumaad 
ja konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en
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Muudatusettepanek 1135
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt süsteemibioloogia,
genoomika, metagenoomika, proteoomika, 
fenoomika ja molekulaarsete abivahendite) 
arendamine, et suurendada edumaad ja 
konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt süsteemibioloogia,
genoomika, metagenoomika, proteoomika, 
fenoomika ja molekulaarsete abivahendite) 
arendamine, et suurendada edumaad ja 
konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en

Selgitus

Süsteemibioloogia on kõige laiem termin, mida tuleks mainida esmajärjekorras. Teised 
terminid tähistavad kitsamaid valdkondi.

Muudatusettepanek 1137
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ning 
molekulaar- ja rakutehnoloogia) 
arendamine, et suurendada edumaad ja 
konkurentsieelist paljudes 
majandussektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.

Alustehnoloogia (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika ja 
molekulaarsete abivahendite) arendamine, 
et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 
paljudes majandussektorites.
Analüüsivahendeid toetatakse juhul, kui 
need on seotud raviga.

Or. en

Muudatusettepanek 1139
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskondlikud ja eetilised probleemid
Poliitiliste protsesside kujundamisel 
võetakse arvesse ühiskondlikke ja eetilisi 
probleeme teatava tehnoloogia osas, 
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töötades välja hindamiskriteeriumid ja -
menetlused sidusrühmade 
laiaulatuslikuks konsulteerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1140
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Keskkonna-, ühiskonna- ja eetilised 
probleemid
Eesmärk on võtta arvesse keskkonna-, 
ühiskonna- ja eetilisi probleeme teatava 
tehnoloogia osas, töötades selleks välja 
hindamisprotsessid, mis hõlmavad 
laiaulatuslikku konsulteerimist 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1141
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Uued tervishoiuga seonduvad 
küsimused
Uudsete mikroobivastaste ravimite (uued 
antibiootikumid ja aseained) 
väljatöötamiseks vajalike toodete ja 
tehnoloogiate ning demograafiliste 
muutustega seotud geneetiliste häirete ja 
haiguste raviks mõeldud ohutumate 
vaktsiinide ja ravimite arendamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Biotehnoloogia ühiskondliku 
mõõtme arendamine 
Keskendutakse sellele, kuidas suunata 
biotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma, 
ja eetilistele piirangutele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus käsitletakse sõnaselgelt nanotehnoloogia ühiskondlikku mõõdet. See 
aspekt on sama oluline ka biotehnoloogias.

Muudatusettepanek 1143
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 a. Ökoinnovatsioon
1.4.1 a Ökoinnovatsiooni erieesmärk
Ökoinnovatsiooni erieesmärk on 
edendada innovatiivset Euroopa tööstust 
ja innovatiivset ühiskonda, mis loovad 
keskkonnahoidlikku majanduskasvu ja 
keskkonnakasu tagavaid uusi sihipäraseid 
tooteid, protsesse ja teenuseid, ning mis 
on tuntud maailmas juhtpositsiooni 
hoidmise poolest. Eesmärk on suurendada 
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ressursitõhusust, vähendada 
keskkonnamõju, vältida (vee) reostust 
ja/või saavutada tõhusam, tulemuslikum 
ja vastutustundlikum loodusvarade 
kasutamine.
1.4.2 a Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Tööstuse juhtpositsioon ökoinnovatsiooni 
valdkonnas väljendub kõikide 
majandusharude paremas 
keskkonnatoimes ja keskkonnaalases 
kohanemisvõimes, samas on see tasuv ja 
kasulik ettevõtetele ja ühiskonnale 
tervikuna, nii maapiirkondades kui ka 
linnades elavatele inimestele. 
Ülemaailmne ökoinnovatsioonile tugineva 
tööstuse turg (2020) kasvab kiiresti ning 
selle ELi ettevõtlussektori areng on juba 
praegu kiire: ökoinnovatsioonile tuginev 
ELi tööstus on juba praegu suurem kui 
Euroopa autotööstus ning on maailmas 
sageli juhtpositsioonil. Programm 
„Horisont 2020” peab seda edasi 
arendama. Ökoinnovatsioon peab jõudma 
kõikidesse majanduse ja ühiskonna 
harudesse ning panema aluse Euroopa 
olulisele konkurentsieelisele, et tegeleda 
jätkusuutlikkuse probleemiga. Seetõttu on 
ökoinnovatsioon progressi võimaldav 
tehnoloogia.
Ökoinnovatsioonile tuginevale tööstusele 
on iseloomulik suure hulga väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete olemasolu. 
Nimetatud ettevõtete arvele langeb 
ligikaudu pool kogu tööhõivest. Seega 
peavad VKEd koostöös suuremate 
tööstuspartneritega etendama olulisemat 
rolli innovatiivsete uute tehnoloogiate ja 
lahenduste väljatöötamises ja nende 
rakendamises.
Olulised innovatsiooniallikad on 
ökoinnovatsiooni ja teiste uusi lahendusi 
võimaldavate tehnoloogiate (nt IKT –
seire ja tuvastamine) vahelüliks.
1.4.3 a Peamised tegevussuunad
Ökoinnovatsioon on mis tahes liiki 
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innovatsioon, mille tulemus või eesmärk 
on säästva arengu märkimisväärne ja 
nähtav edendamine, vähendades 
keskkonnamõju, suurendades 
vastupanuvõimet keskkonnasurvele või 
tagades loodusvarade tõhusama ja 
vastutustundlikuma kasutamise.
Ökoinnovatsiooni valdkonna meetmetega 
keskendutakse jätkusuutlikule 
innovatsioonile järgmistes valdkondades:
a) keskkonnahoidlik energiavarustus
b) energiatõhusus
c) materjalitõhusus
d) keskkonnahoidlik liikuvus
e) vesi
f) jäätmed

Or. en

Muudatusettepanek 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevaseid tootmisettevõtteid ning 
tootmissüsteeme ja -protsesse progressi 
võimaldava tehnoloogia abil, et jõuda 
teadmismahukama, säästvama ja 
sektoritevahelise tootmise ja töötlemise
tehnoloogiani, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1145
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ning 
ressursi- ja energiatõhusamaks
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1146
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja 
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 
töötlemisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on muuta 
tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 
teadmismahukamaks, säästvamaks ja 
sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 
tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 
rohkem uuenduslikke, ohutuid ja turvalisi
tooteid, protsesse ja teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1147
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmissektor on Euroopa majandusele 
väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 
umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 
töökohta. Majanduslike tõkete vähenemise 
ja sidetehnoloogia progressi võimaldava 
mõju tõttu on tootmises tihe konkurents 
ning tootmine on liikunud riikidesse, kus 
üldkulud on kõige väiksemad. Suurte 
palkade tõttu tuleb Euroopa suhtumist 
tootmisse täielikult muuta, et jääda 
maailmatasandil konkurentsivõimeliseks, 
ning programm „Horisont 2020” võib 
aidata selle saavutamiseks vajalikke 
sidusrühmi koondada.

Tootmissektor on Euroopa majandusele 
väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 
umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 
töökohta. Majanduslike tõkete vähenemise 
ja sidetehnoloogia progressi võimaldava 
mõju tõttu on tootmises tihe konkurents 
ning tootmine on liikunud riikidesse, kus 
üldkulud on kõige väiksemad. Euroopa 
suhtumist tootmisse tuleb täielikult muuta, 
et jääda maailmatasandil 
konkurentsivõimeliseks, ning programm
„Horisont 2020” võib aidata selle 
saavutamiseks vajalikke sidusrühmi 
koondada.

Or. en

Muudatusettepanek 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmissektor on Euroopa majandusele 
väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 
umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 
töökohta. Majanduslike tõkete vähenemise 
ja sidetehnoloogia progressi võimaldava 
mõju tõttu on tootmises tihe konkurents 
ning tootmine on liikunud riikidesse, kus 
üldkulud on kõige väiksemad. Suurte 
palkade tõttu tuleb Euroopa suhtumist 
tootmisse täielikult muuta, et jääda 
maailmatasandil konkurentsivõimeliseks, 
ning programm „Horisont 2020” võib 
aidata selle saavutamiseks vajalikke 
sidusrühmi koondada.

Tootmissektor on Euroopa majandusele 
väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 
umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 
töökohta, mida peamiselt pakuvad 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.
Majanduslike tõkete vähenemise ja 
sidetehnoloogia progressi võimaldava mõju 
tõttu on tootmises tihe konkurents ning 
tootmine on liikunud riikidesse, kus 
üldkulud on kõige väiksemad. Suurte 
palkade tõttu tuleb Euroopa suhtumist 
tootmisse täielikult muuta, et jääda 
maailmatasandil konkurentsivõimeliseks, 
ning programm „Horisont 2020” võib 
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aidata selle saavutamiseks vajalikke 
sidusrühmi koondada.

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 
CO2-heitega majanduse suunas ja täita 
kogu liidus tööstussektori tekitatavate 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
kokkulepet aastaks 2050.

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele, ressursi- ja 
energiatõhusamatele, teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 
CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse 
suunas ja täita kogu liidus tööstussektori 
tekitatavate kasvuhoonegaaside 
vähendamise kokkulepet aastaks 2050.

Or. en

Muudatusettepanek 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 
CO2-heitega majanduse suunas ja täita 
kogu liidus tööstussektori tekitatavate 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
kokkulepet aastaks 2050.

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 
investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 
tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 
minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 
kaupadele, luues tingimused ja vahendid 
säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 
teenuste osutamiseks kogu selle 
olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 
tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 
koondama ning jätkama investeerimist 
teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 
liikuda edasi konkurentsivõimelise väheste 
heitkogustega majanduse suunas ja täita 
kogu liidus tööstussektori tekitatavate 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
kokkulepet aastaks 2050.

Or. en

Muudatusettepanek 1151
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine.

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine, kasutades teistes sektorites 
väljatöötatud tehnoloogiat..

Or. en

Muudatusettepanek 1152
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine.

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine, materjalide tõhusus ning suletud 
ahela süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on suure lisaväärtuse 
loomine.

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 
soodustades Euroopas strateegilist nihet 
kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 
mille aluseks on innovatiivsete arenduste 
abil suure lisaväärtuse loomine.

Or. en

Muudatusettepanek 1154
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.2 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Hoonete energiatõhusust võimaldav 
tehnoloogia

(b) Hoonete energiatõhusust võimaldav 
tehnoloogia ja väikese keskkonnamõjuga 
hoonete ehitamist võimaldav tehnoloogia

Or. en
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Muudatusettepanek 1155
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine, uurides, töötades välja ja 
võttes kasutusele säästva 
ehitustehnoloogia, mis võtab arvesse kogu 
väärtuseahelat ja edendab 
valdkondadevahelist ja 
multidistsiplinaarset innovatsiooni, 
võimaldades samal ajal uusi ärimudeleid 
ja väärtuse pakkumist kodanikele.

Or. en

Selgitus

On vaja rõhutada teaduse ja innovatsiooni tähtsust ehitussektoris, samuti nendega seotud 
valdkondadevahelise ja multidistsiplinaarse koostoime tähtsust.

Muudatusettepanek 1156
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine, uurides, töötades välja ja 
võttes kasutusele säästva 
ehitustehnoloogia, mis võtab arvesse kogu 
väärtuseahelat ja edendab 
valdkondadevahelist ja 
multidistsiplinaarset innovatsiooni, 
võimaldades samal ajal uusi ärimudeleid 
ja väärtuse pakkumist kodanikele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1157
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia 
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatõhususe suurendamine ja CO2-
heitkoguse vähendamine säästva 
ehitustehnoloogia väljatöötamise ja 
kasutuselevõtuga.

Or. it

Muudatusettepanek 1158
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia 
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 
vähendamine säästva ehitustehnoloogia 
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga ning 
hoonete keskkonnamõju vähendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse
vähendamine säästva ehitustehnoloogia
väljatöötamise ja kasutuselevõtuga.

Energiatarbimise ja CO2-heidete
vähendamine säästvate 
ehitustehnoloogiate ja automatiseeritud ja 
kontrollitehnoloogiate väljatöötamise ja
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kasutuselevõtu abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1160
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia energiamahukas töötlevas 
tööstuses

(c) Säästev, väikese keskkonnamõju ja 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
energiamahukas töötlevas tööstuses

Or. fr

Muudatusettepanek 1161
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia energiamahukas töötlevas 
tööstuses

(c) Säästev, väikese keskkonnamõju ja 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
energiamahukas töötlevas tööstuses

Or. fr

Muudatusettepanek 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega
tehnoloogia energiamahukas töötlevas 
tööstuses

(c) Säästev ja väikeste heitkogustega
tehnoloogia energiamahukas töötlevas 
tööstuses

Or. en

Muudatusettepanek 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia energiamahukas töötlevas 
tööstuses

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia energiamahukas ja 
ressursimahukas töötlevas tööstuses

Or. en

Muudatusettepanek 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate ning arukate ja 
arenenud kontrollisüsteemide 
integreerimine.

Or. en
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Selgitus

Taastuvate energiaallikate integreerimist tööstuslike protsessidega tuleks edendada, et jõuda 
väikese süsinikdioksiidiheitega termiliste tööstusprotsessideni.

Muudatusettepanek 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate ning arukate ja 
arenenud kontrollisüsteemide 
integreerimine.

Or. fr

Selgitus

Taastuvate energiaallikate integreerimine termiliste tööstuslike protsessidega tuleks 
ergutada, et need protsessid dekarboniseerida.

Muudatusettepanek 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
jätkusuutliku vähese CO2-heitega 
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kasutuselevõtu propageerimine. tehnoloogia kasutuselevõtu propageerimine
ja alternatiivsete ja jätkusuutlikumate 
tööstuslike protsesside kasutuselevõtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
jätkusuutliku vähese CO2-heitega 
tehnoloogia kasutuselevõtu 
propageerimine, näiteks uute 
katalüsaatorite väljatöötamine 
keskkonnasõbralikumate ja tõhusamate 
protsesside jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
ressursi- ja energiatõhusa tehnoloogia, 
protsesside ja materjalide kasutuselevõtu 



PE492.765v01-00 78/162 AM\907546ET.doc

ET

propageerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine, parandades oluliselt selle 
ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 
niisuguse tööstusliku tegevuse 
keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning
väheste heitkogustega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 1170
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – alapunkt 1.5.3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohanemisvõimeliste teadmismahukate 
ärimudelite ideede ja metoodika 
väljatöötamine kohandatud meetoditel.

Kohanemisvõimeliste teadmismahukate 
ärimudelite ideede ja metoodika 
väljatöötamine kohandatud meetoditel.
Toetatakse uudsete ökoinnovatsiooni 
ärimudelite väljatöötamist ja 
alternatiivseid ressursitootlikke 
lähenemisviise.

Or. en
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Muudatusettepanek 1171
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks.

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on ühelt poolt 
suurendada Euroopa võimalusi 
kujundada, arendada, käivitada, 
opereerida ja kasutada kosmosesüsteeme 
ja teiselt poolt soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, ning 
toetada majanduskasvu, võimaldades 
erinevate tähtsate Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondade rakendamist.

Or. en

Selgitus

Kuna pool Euroopa kosmosetööstuse käibest sõltub turust (maailmas ainulaadne olukord), 
nõuavad konkurentsivõime, innovatsioon ja strateegiliste kaupade kohaletoimetamise 
suutlikkus rahalist toetust. Ilma selleta on Euroopa kosmosesektori sõltumatus ohus.

Muudatusettepanek 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks.

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut, rakendusi ja teenuseid
liidu tulevase poliitika ja ühiskonna 
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vajaduste rahuldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1173
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks.

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut, rakendusi ja teenuseid
liidu tulevase poliitika ja ühiskonna 
vajaduste rahuldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1174
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond looks ja kasutaks 
kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks.

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni erieesmärk on soodustada 
konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 
kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 
teaduskogukond kasutaks kosmosetaristut 
liidu tulevase poliitika ja ühiskonna 
vajaduste rahuldamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1175
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.
EL, Euroopa Kosmoseagentuur ja 
liikmesriigid töötavad meetmed välja ja 
rakendavad neid üksteist täiendaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega elektroonilise 
side, Maa seire, navigatsiooni, teaduse ja 
uurimise valdkonnas on oluline selleks, et 
hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Or. en
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Muudatusettepanek 1177
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega Maa seire, 
navigatsiooni, telekommunikatsiooni, 
teaduse ja uurimise valdkonnas on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas.

Nii avaliku kui erasektori alla kuuluva
Euroopa kosmosesektori tugevdamine 
kosmosealaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamisega on oluline 
selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 
kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 
toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 
strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 
vanade ja tekkivate kosmoseriikide ning 
ettevõtete seas.

Or. en

Muudatusettepanek 1179
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon,
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 
Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 
praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija. Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt saadud teave viinud 
viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 
teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 
astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel.

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon ja
side, samuti ilmaennustus ja geograafiline 
teave, mis saadakse Maa seire satelliitide 
abil. Euroopa, riikliku ja piirkondliku 
tasandi poliitika kujundamine ja 
elluviimine sõltub üha enam kosmosest 
saadud teabest. Üleilmne kosmosesektor 
kasvab jõudsalt ja laieneb uutesse 
piirkondadesse (nt Hiina ja Lõuna-
Ameerika). Euroopa kosmosetööstus on 
majanduskriisile vaatamata 
tehnoloogiliselt maailmas tipptasemel. 
Need oskused tõstavad Euroopa kosmose-
ja geoteaduste esirinda ja loovad Euroopa 
tööstusele võimalusi kommertsturgudel. 
Sellega seoses on kogu Euroopa 
kosmosesektori tarneahela 
konkurentsivõime toetamine suur 
väljakutse, millele tuleb reageerida 
asjakohase teadus-ja arengupoliitika abil 
ja mida tuleb korraldada Euroopa Liidu 
tasandil, et oleks võimalik tagada, et 
Euroopa tööstus püsib rahvusvahelises 
konkurentsis ja et tal on siseturu tõhus 
toetus. Euroopa tööstus on praegu suur 
esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija. Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt ja kosmosesondidelt
saadud teave viinud viimastel kümnenditel 
mõne väga tähtsa teadusliku läbimurdeni 
geoteadustes, fundamentaalfüüsikas ja 
astronoomias.  Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 



PE492.765v01-00 84/162 AM\907546ET.doc

ET

tõstetud probleemide lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 
Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 
praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija. Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt saadud teave viinud 
viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 
teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 
astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel.

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 
Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 
praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija (eriti 
elektroonilise side valdkonnas). Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt saadud teave viinud 
viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 
teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 
astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1181
Fiona Hall, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 
Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 
praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 
teadussatelliitide eksportija. Tihenev 
üleilmne konkurents hakkab Euroopa 
positsiooni selles valdkonnas kõigutama.
Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 
tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 
turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 
teadussatelliitidelt saadud teave viinud 
viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 
teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 
astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 
on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta strateegias esile 
tõstetud probleemide lahendamisel.

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 
mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 
toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 
side, ilmaennustus ja geograafiline teave.
Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 
üha enam kosmosest saadud teabest.
Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 
laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina, 
Lõuna-Ameerika ja Aafrika). Euroopa 
tööstus on praegu suur esmaklassiliste 
kommerts- ja teadussatelliitide eksportija.
Tihenev üleilmne konkurents hakkab 
Euroopa positsiooni selles valdkonnas 
kõigutama. Seetõttu on Euroopa huvitatud, 
et tema tööstus oleks sellel tiheda 
konkurentsiga turul jätkuvalt edukas. 
Lisaks on Euroopa teadussatelliitidelt 
saadud teave viinud viimastel kümnenditel 
mõne väga tähtsa teadusliku läbimurdeni 
geoteadustes ja astronoomias. Sellise 
ainulaadse võimega on Euroopa 
kosmosesektoril tähtis roll Euroopa 
2020. aasta strateegias esile tõstetud 
probleemide lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
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Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid,
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid. 
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide ja 
Euroopa Kosmoseagentuuri programmide
vahel. Euroopa tehnoloogilise ja 
konkurentsieelise säilitamiseks ja kasu 
saamiseks investeeringutest finantskriisi 
ja eelarvekärbete ajastul, on vaja liidu 
tasandil tegutsemist koostoimes 
liikmesriikide, Euroopa 
Kosmoseagentuuri ja tööstuse 
teadusuuringutega. Strateegilise 
teadusuuringute kava ettevalmistamine, 
milles osaleksid ettevõtted, Euroopa 
Komisjon ja kosmoseagentuurid, oleks 
seetõttu lahendus, mille abil on võimalik 
toetada täpsemalt määratletud visiooni 
Euroopa kosmosesektori tulevastest 
tehnoloogilistest arengutest. Samuti on 
vaja liidu tasandil tegutsemist, et 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ning kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Lisaks on Euroopa 
satelliitide antaval teabel üha suurem 
potentsiaal innovaatiliste satelliidipõhiste 
maapealsete teenuste edasiarendamiseks.
See on tüüpiline VKEde tegevusvaldkond 
ning seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Or. en

Muudatusettepanek 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna 
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest, aga ka 
elektroonilise side valdkonnas, mis aitab 
kaasa liidu digitaalarengu eesmärkide 
saavutamisele, näiteks digitaalse lõhe 
kaotamine, võimaldades seega e-
kaubanduse levikut kõikjal Euroopas 
ning aidates seega kaasa elektrooniliste 
siseturu arengule.

Or. en
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Muudatusettepanek 1184
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna
teadusuuringuid liidus eelkõige käsitletud 
teatud ELi liikmesriikide riiklikes 
programmides või Euroopa 
Kosmoseagentuuri programmides.
Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Or. en
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Selgitus

ELi praeguse olukorra parem kajastamine.

Muudatusettepanek 1185
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks on kosmosevaldkonna
teadusuuringud liidus killustatud mõne 
üksiku liikmesriigi riiklike programmide 
vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
suurtest investeeringutest.

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 
innovatsioon on aluseks 
kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 
Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 
Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 
kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 
arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %.
Lisaks käsitlevad kosmosevaldkonna
teadusuuringuid liidus liikmesriikide 
riiklikud programmid ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri programmid.
Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 
säilitamiseks on vaja liidu tasandil 
tegutsemist, et kooskõlastada 
kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 
edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 
osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 
teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 
ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 
kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 
mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 
arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 
valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 
milles osalesid ainult mõned liikmesriigid.
Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 
teabel üha suurem potentsiaal 
innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 
teenuste edasiarendamiseks. See on 
tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 
seda tuleks toetada teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 
eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 
suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 
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suurtest investeeringutest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks ühinema Euroopa Kosmoseagentuuri, riiklike kosmoseametite ja 
liikmesriikide tööstuslike sidusrühmade olemasolevate programmidega.

Muudatusettepanek 1186
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusega, mis on mõeldud teadus- ja 
arendustegevuseks kosmosevaldkonnaga 
seotud rakenduste alal, aidatakse eelkõige 
lahendada selliseid ühiskonnaprobleeme 
nagu kliimamuutus, keskkond, säästvad 
transpordisüsteemid ja põllumajandus. 
Neis valdkondades antav toetus tugineb 
teadmiste jagamise ja 
koostalitlusvõimelise arengu 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1187
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvad 
teadusuuringud ja innovatsioon on 
kooskõlas kosmosepoliitika prioriteetidega, 
mida määravad endiselt liidu 
kosmosenõukogud ja Euroopa Komisjon.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvad 
teadusuuringud ja innovatsioon on 
kooskõlas kosmosepoliitika prioriteetidega
ja Euroopa rakenduskavade vajadustega, 
mida määravad endiselt liidu 
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kosmosenõukogud ja Euroopa Komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 1188
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja
arendamist, et säilitada Euroopa
sõltumatus ja juhtpositsioon 
kosmosetehnoloogia vallas, soodustada 
kosmosevaldkonna innovatsiooni ning 
võimaldada kosmosel põhinevat 
maapealset innovatsiooni, näiteks 
kaugseire ja navigatsiooniandmete
kasutamist.

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja
arendamist, et säilitada ja tugevdada
Euroopa sõltumatust ja juhtpositsiooni,
tagades juurdepääsu vastavas 
valmisolekus ja nõutaval sõltumatuse 
astmel vajalikele tehnoloogiatele, ja 
säilitada ja tugevdada sõltumatust 
strateegilistes allsektorites nagu 
juurdepääs kosmosele ja elutähtsad 
tehnoloogiad, soodustada 
kosmosevaldkonna innovatsiooni ning 
võimaldada kosmosel põhinevat 
maapealset innovatsiooni, näiteks 
kaugseire ja navigatsiooniandmete
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Kui Euroopas ei suudeta täita nõudlust rakenduskavade elluviimiseks vajaliku strateegilise 
tehnoloogia järele, täidetakse see mujal. See mõjutab Euroopa sõltumatust sellise tehnoloogia 
arendamisel ning tööhõive ja majanduskasvu puhul.

Muudatusettepanek 1189
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tegevussuund hõlmab
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

See tegevussuund hõlmab tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, et toetada konkurentsivõimelist, 
puhast ja ettevõtlikku kosmosetööstust,
soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1190
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, mis hõlmab puhtaid lahendusi,
soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

On tähtis tugevdada vajadust puhaste lahenduste järgi, et arendada välja tegelikult 
konkurentsivõimeline ja ettevõtlik kosmosetööstus.



AM\907546ET.doc 93/162 PE492.765v01-00

ET

Muudatusettepanek 1191
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 
kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

See tegevussuund hõlmab 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
ettevõtliku kosmosetööstuse ja tipptasemel 
kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 
arendamist, et säilitada Euroopa sõltumatus 
ja juhtpositsioon kosmosetehnoloogia 
vallas, soodustada kosmosevaldkonna 
innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 
põhinevat maapealset innovatsiooni, 
näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Juhib tähelepanu asjaolule, et kosmosesektoris on vaja teha keskkonnaalaseid täiendusi.

Muudatusettepanek 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need
ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 
tegelikus kasutuses (sh navigatsioon ja 
kaugseire) ning kaitsta kosmosevara
ohtude (nt prügi ja protuberantside) eest.
Arenenud kosmosetehnoloogia 
väljatöötamiseks ja kasutamiseks on vaja 
väga oskuslike inseneride ja teadlaste 

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need ideest
reaalsuseks ja tutvustada neid tegelikus 
kasutuses kosmoses. See hõlmab 
tehnoloogiat, mis on mõeldud 
kosmosevara kaitsmiseks selliste ohtude 
eest nagu praht ja solaarloited, samuti 
satelliitsideks, navigatsiooniks ja 
kaugseireks. Arenenud 
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täiendusõpet ja -koolitust. kosmosetehnoloogia väljatöötamiseks ja 
kasutamiseks on vaja väga oskuslike 
inseneride ja teadlaste pidevat täiendusõpet 
ja -koolitust ning tihedaid sidemeid nende 
ja kosmoserakenduste kasutajate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need 
ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 
tegelikus kasutuses (sh navigatsioon ja 
kaugseire) ning kaitsta kosmosevara 
ohtude (nt prügi ja protuberantside) eest.
Arenenud kosmosetehnoloogia 
väljatöötamiseks ja kasutamiseks on vaja 
väga oskuslike inseneride ja teadlaste 
täiendusõpet ja -koolitust.

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need 
ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 
tegelikus kasutuses (sh navigatsioon, 
elektrooniline side ja kaugseire) ning 
kaitsta kosmosevara ohtude (nt prügi ja 
protuberantside) eest. Arenenud 
kosmosetehnoloogia väljatöötamiseks ja 
kasutamiseks on vaja väga oskuslike 
inseneride ja teadlaste täiendusõpet ja -
koolitust.

Or. en

Muudatusettepanek 1194
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need 
ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 
tegelikus kasutuses (sh navigatsioon ja 

Eesmärk on töötada välja 
kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 
tegutsemispõhimõtted, muuta need 
ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 
tegelikus kasutuses (sh navigatsioon, 
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kaugseire) ning kaitsta kosmosevara 
ohtude (nt prügi ja protuberantside) eest.
Arenenud kosmosetehnoloogia 
väljatöötamiseks ja kasutamiseks on vaja 
väga oskuslike inseneride ja teadlaste 
täiendusõpet ja -koolitust.

telekommunikatsioon ja kaugseire) ning 
kaitsta kosmosevara ohtude (nt prügi ja 
protuberantside) eest. Arenenud 
kosmosetehnoloogia väljatöötamiseks ja 
kasutamiseks on vaja väga oskuslike 
inseneride ja teadlaste täiendusõpet ja -
koolitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise,
kinnitamise ja standardimise
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo 
või valitsustevaheline kliimamuutuste
rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise,
arhiveerimise, valideerimise, 
standardimise ja jätkusuutliku 
kättesaadavuse kooskõlastamiseks ja 
korraldamiseks, samuti neist andmetest 
tulenevate uute teabetoodete ja -teenuste 
arendamise toetamiseks. Uuendused 
andmete käitlemises ja levitamises võivad 
samuti muuta kosmosetaristusse tehtud 
investeeringud tulutoovamaks ning aidata
kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteemi abil, nimelt 
kasutades täielikult Maa seire Euroopa
programmi (GMES) Euroopa peamise 
panusena, Euroopa satelliitnavigatsiooni
programmi Galileo või valitsustevahelist
kliimamuutuste rühma (IPCC) 
kliimamuutustega seotud küsimuste 
puhul. Nimetatud uuenduste kiiret 
asjakohast kasutuselevõttu toetatakse. See 
hõlmab ka andmete kasutamist 
täiendavate teadusuuringute jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 1196
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises, 
levitamises ja koostoimivuses, eriti 
geoteaduse andmetele ja metaandmetele 
tasuta juurdepääsu ja vahetamise 
soodustamine muudavad 
kosmosetaristusse tehtud investeeringud 
tulutoovamaks ning aitavad kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 
eelkõige kui neid kooskõlastatakse üle 
maailma, nagu Maa jälgimise süsteemide 
süsteem, Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programm Galileo või valitsustevaheline 
kliimamuutuste rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 1197
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
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jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem ja Euroopa 
panus, Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programm Galileo või valitsustevaheline 
kliimamuutuste rühm.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada programmi „Horisont 2020” ja ELi 
kosmose valdkonna juhtprogrammide (eriti globaalse keskkonna- ja turvaseire programmi) 
vahelist sidet, ning samuti sidet Maa seire Euroopa programmi ja Maa jälgimise süsteemide 
süsteemi vahel.

Muudatusettepanek 1198
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Maa seire
Euroopa programm (GMES), Euroopa
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
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valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Or. en

Selgitus

Euroopa GMES-programm on Euroopa rahastamisvahend Maa jälgimise süsteemide 
süsteemis, mistõttu seda tuleb mainida.

Muudatusettepanek 1199
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm.

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 
märgatavalt suurem kasutamine oleks 
võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 
jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 
kinnitamise ja standardimise 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks.
Uuendused andmete käitlemises ja 
levitamises muudavad kosmosetaristusse 
tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 
aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele, eelkõige kui neid 
kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 
jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 
valitsustevaheline kliimamuutuste ja 
ookeaniseire rühm.

Or. en

Muudatusettepanek 1200
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – punkt c – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse laiahaardelise ja püsiva 
ülemaailmse keskkonnaseire ja -
teabesüsteemi arendamiseks, sealhulgas 
edendades koostööd kliima 
modelleerimise ringkondade ning 
keskkonnaseire ja -andmete haldamise 
ringkondade vahel. Liikmesriikide 
kaasamine sellisesse koostöösse on 
hädavajalik, sest riiklikud asutused on 
tihti andmekogude omanikud.

Or. en

Muudatusettepanek 1201
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Galileo ja EGNOS süsteemide 
investeeringute tasuvuse tagamine ja 
Euroopa juhtpositsioon järelrakenduste 
valdkonnas
Galileo ja EGNOS süsteemid on 
Euroopale strateegiliselt tähtsad. Selleks, 
et saavutada süsteemide sotsiaalse ja 
majandusliku kasu levitamise eesmärk, on 
oluline välja töötada innovatiivsed 
järelrakendused. Peamised valdkonnad 
on põllumajandus, geodeesia ja ajastus. 
Euroopa peab saavutama nendes 
valdkondades juhtrolli, et ta saaks kaasata 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
ning teadus- ja uuendustegevuse 
sidusrühmad Galileo projekti juba selle 
varasest toimimise etapist alates.

Or. it
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Muudatusettepanek 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 – lõik d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Galileo ja EGNOS süsteemide 
investeeringute tasuvuse tagamine ja 
Euroopa juhtpositsioon järelrakenduste 
valdkonnas
Galileo ja EGNOS süsteemid on 
Euroopale strateegiliselt tähtsad ja 
innovatiivsete järelrakenduste 
väljatöötamine on nende sotsiaal-
majandusliku kasu saavutamiseks oluline. 
Euroopa juhtrolli tagamiseks tööstuses 
peavad professionaalsed rakendused, 
nagu täppispõllumajandus, geodeesia, 
ajastus ja sünkroniseerimine koostoimes 
Maa vaatlusteenistustega tugevdama 
EGNOSe ja Galileo toimet.

Or. en

Muudatusettepanek 1203
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3 a. Euroopa kosmoseinfrastruktuuri 
tehtavate investeeringute tootluse 
maksimeerimine 
Euroopa olemasoleva kosmosetaristu 
kasutamist tuleks soodustada, edendades 
uuenduslike kaugseirele ja 
geopositsioneerimisele ning 
kosmosepõhisele telekommunikatsioonile 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Vajadus edendada 
uuenduslikke tooteid ja teenuseid ning 
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seega vajadus rahastada teadus-, arendus-
ja uuendustegevuse algatusi on ilmne ka 
EGNOS ja Galileo programmide puhul, 
kuna selliste investeeringutega tagatakse, 
et lõpptoodete ja teenustega saadakse 
olulist sotsiaal-majanduslikku kasu.  
Raamprogrammis „Horisont 2020” 
kosmosetehnoloogia jaoks kavandatav 15-
20 protsendine pakett on eesmärk, mis 
vastab hästi potentsiaalile, mis on 
saavutatav investeeringutega 
kosmosesüsteemide alastesse teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni. 
GNSSi süsteemid võimaldavad uusi 
rakendusi transpordis ja paljudes teistes 
valdkondades, näiteks energeetika, 
põllumajandus, meteoroloogia, 
finantstehingud, kindlustus jne eriti 
Galioleo satelliidisüsteemi aatomkellalt 
saadud andmete täpsuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 1204
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üks vahend laenude jaoks (laenuvahend) ja 
teine omakapitali jaoks 
(omakapitalivahend) aitab sellistest 
probleemidest jagu saada, parandades 
asjaomase teadus- ja innovatsioonitegevuse 
rahastamist ja riskiprofiili. See omakorda 
lihtsustab laenude, garantiide ja teiste riski 
rahastamise vormide kättesaadavust 
ettevõtete ja teiste toetusesaajate jaoks, 
edendab varajase kasvuetapi 
investeeringuid ja uute riskikapitalifondide 
loomist, parandab teadmussiiret ja 
intellektuaalomanditurgu, meelitab 
riskikapitaliturule lisavahendeid ning aitab 
üldiselt kaasa uute toodete ja teenuste 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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jõudmisele ideest, väljatöötamisest ja 
tutvustamisest turul müümiseni.

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1205
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 
teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 
mistõttu nad sageli ei taha 
teadmispõhistesse ettevõtetesse 
investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 
asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 
suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 
teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks.

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 
teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 
mistõttu nad sageli ei taha 
teadmispõhistesse ettevõtetesse 
investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 
asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 
suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 
teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks.
Euroopa Investeerimispank, kes haldab 
komisjoni nimel võlavahendit, võib saada 
piiratud volituse anda laenu kõrge 
tehnoloogilise riskiga projektidele ning 
mitte üksnes piirduda turuintressimäärast 
madalama määraga laenude andmisega 
projektidele, millel on madal 
tehnoloogiline risk. Selle volituse suhtes 
kohaldatakse siiski rangeid kriteeriume 
seoses projekti portfelli haldamise ja 
riskijuhtimisega, samuti asjakohaseid 
riski kasumlikkuse kriteeriume ning 
järelevalvet. Energeetika vallas toetatakse 
laenurahastust projekte, millel on 
enamasti kõrgem tehnoloogiline risk kui 
seitsmenda raamprogrammi 
riskijagamisrahastu kaudu rahastatavatel 
projektidel, võttes aluseks ranged portfelli 
ja projekti riskijuhtimise kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 
toetavad kaasnevad meetmed, aitavad 
saavutada programmi „Horisont 2020” 
poliitikaeesmärke. Sellepärast kasutatakse 
neid Euroopa teadusbaasi tugevdamiseks ja 
kvaliteedi parandamiseks, ettevõtlusele 
suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 
tutvustamisele, katsestendidele ja turul 
kasutamisele.

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 
toetavad Euroopa Investeerimispanga ja 
Euroopa Investeerimisfondi kaasnevad 
meetmed, aitavad saavutada programmi
„Horisont 2020” poliitikaeesmärke.
Sellepärast kasutatakse neid Euroopa 
teadusbaasi tugevdamiseks ja kvaliteedi 
parandamiseks, ettevõtlusele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 
tutvustamisele, katsestendidele ja turul 
kasutamisele. Selleks, et tagada kriitiline 
mass ja kogu innovatsiooniahela 
käsitusviis, on need rahastamisvahendid 
eelistatult suunatud tegevustele, mis 
tulenevad programmist „Horisont 2020” 
rahastatavatest muudest meetmetest, sh 
uus VKEdele ettenähtud vahend.

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 
toetavad kaasnevad meetmed, aitavad 
saavutada programmi „Horisont 2020” 
poliitikaeesmärke. Sellepärast kasutatakse 
neid Euroopa teadusbaasi tugevdamiseks ja 
kvaliteedi parandamiseks, ettevõtlusele 

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 
toetavad kaasnevad meetmed, aitavad 
saavutada programmi „Horisont 2020” 
poliitikaeesmärke. Sellepärast kasutatakse 
neid Euroopa teadusbaasi tugevdamiseks ja 
kvaliteedi parandamiseks, ettevõtlusele 
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suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 
tutvustamisele, katsestendidele ja turul 
kasutamisele.

suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 
tutvustamisele, katsestendidele ja turul 
kasutamisele. Samuti tuleb tagada 
konkreetsed toetusmeetmed, näiteks 
VKEde teavitamis- ja koolitusmeetmed. 
Meetmete kavandamisse ja elluviimisesse 
tuleb kaasata piirkondlikud 
omavalitsused, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ühendused ning 
kaubanduskojad ja finantsvahendajad.

Or. en

Muudatusettepanek 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle aitavad need 
rahastamisvahendid saavutada teiste 
programmide ja poliitikavaldkondade
(ühine põllumajanduspoliitika, 
kliimamuutus (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele ja kohanemine 
kliimamuutusega) ja ühine 
kalanduspoliitika) teadusuuringute ja 
innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 
täiendavus riiklike ja piirkondlike 
rahastamisvahenditega saavutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 
raamistiku abil, milles on 
rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 
roll.

Peale selle aitavad need 
rahastamisvahendid saavutada teiste 
programmide ja poliitikavaldkondade
(ühine põllumajanduspoliitika, 
kliimamuutus (üleminek väikeste 
heitkogustega majandusele ja kohanemine 
kliimamuutusega) ja ühine 
kalanduspoliitika) teadusuuringute ja 
innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 
täiendavus riiklike ja piirkondlike 
rahastamisvahenditega saavutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 
raamistiku abil, milles on 
rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 
roll.

Or. en

Muudatusettepanek 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle aitavad need 
rahastamisvahendid saavutada teiste 
programmide ja poliitikavaldkondade
(ühine põllumajanduspoliitika, 
kliimamuutus (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele ja kohanemine 
kliimamuutusega) ja ühine 
kalanduspoliitika) teadusuuringute ja 
innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 
täiendavus riiklike ja piirkondlike 
rahastamisvahenditega saavutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 
raamistiku abil, milles on 
rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 
roll.

Peale selle aitavad need 
rahastamisvahendid saavutada teiste 
programmide ja poliitikavaldkondade
(ühine põllumajanduspoliitika, 
kliimamuutus (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele ja kohanemine 
kliimamuutusega) ja ühine 
kalanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME)) teadusuuringute ja 
innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 
täiendavus riiklike ja piirkondlike 
rahastamisvahenditega saavutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 
raamistiku abil, milles on 
rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 
roll.

Or. en

Muudatusettepanek 1210
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
finantsinstrumendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute, 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene koos ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
raames ettenähtud omakapitali- ja 
võlavahenditega.

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 
komponent on osa ELi kahest 
finantsinstrumendist, mille kaudu 
pakutakse VKEde teadusuuringute, 
innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 
omakapitali ja laene koos ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
raames ettenähtud omakapitali- ja 
võlavahenditega. Vähemalt üks kolmandik 
programmi „Horisont 2020” ELi 
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rahastamisvahendite eelarvest 
kasutatakse omakapitalivahendi ja 
võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
VKEde toetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1211
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Selleks, et tagada kriitiline mass ja kogu 
innovatsiooniahela käsitusviis, on need 
rahastamisvahendid eelistatult suunatud 
tegevustele, mis tulenevad programmist 
„Horisont 2020” rahastatavatest muudest 
meetmetest, sh uue VKEdele ettenähtud 
vahendi 3. etapi toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele. Selleks, et tagada kriitiline 
mass ja kogu innovatsiooniahela 
käsitusviis, on need rahastamisvahendid 
eelistatult suunatud tegevustele, mis 
tulenevad programmist Horisont 2020 
rahastatavatest muudest meetmetest, sh 
uue VKEdele ettenähtud vahendi 3. etapi 
toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Eesmärk on parandada laenukapitali 
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele. Projektiga seotud risk on 
tähtsam kui ettevõtte, eelkõige väikeste ja 



PE492.765v01-00 108/162 AM\907546ET.doc

ET

keskmise suurusega ettevõttega seotud 
risk.

Or. en

Muudatusettepanek 1214
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada laenukapitali
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele.

Eesmärk on parandada laenukapitali
(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 
laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 
avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 
tegelevad teadusuuringute ja 
innovatsiooniga, milles on tulemusteni 
jõudmiseks vaja teha riskantseid 
investeeringuid. Keskendutakse suure 
tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisele, sealhulgas suurema riskiga 
teadusuuringud ja innovatsioon.

Or. en

Selgitus

On oluline toetada eelkõige kõrge riski kuid ka kõrge tuluga innovatsiooni, mis viib tihti 
radikaalsema ja murrangulisema innovatsioonini, kuid mida traditsioonilised finantsasutused 
kõhklevad rahastamast.

Muudatusettepanek 1215
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) nõudlusest sõltuv, mis annab laene ja (1) nõudlusest sõltuv, mis annab laene ja 
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garantiisid põhimõttel „kes ees, see mees”, 
kusjuures VKEdele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga börsiettevõtetele 
antakse eritoetust. See osa reageerib 
riskijagamisrahastu laenumahu pidevale 
suurenemisele, mis sõltub nõudlusest.
VKEde komponendi raames toetatakse 
tegevust, mille eesmärk on parandada 
rahaliste vahendite kättesaadavust 
VKEdele ja teistele üksustele, kes 
tegelevad esmajoones teadus- ja 
arendustegevuse ja/või innovatsiooniga;

garantiisid põhimõttel „kes ees, see mees”, 
kusjuures VKEdele ja keskmise 
turukapitalisatsiooniga börsiettevõtetele 
antakse eritoetust. See osa reageerib 
riskijagamisrahastu laenumahu pidevale 
suurenemisele, mis sõltub nõudlusest.
VKEde komponendi raames toetatakse 
tegevust, mille eesmärk on parandada 
rahaliste vahendite kättesaadavust 
VKEdele ja teistele üksustele, kes 
tegelevad esmajoones teadus- ja 
arendustegevuse ja/või innovatsiooniga, 
näiteks intellektuaalsel omandil põhinev 
rahastamine või immateriaalse vara 
kasutamine tagatisena;

Or. en

Selgitus

Alustavatel ettevõtetel ja spin-off-ettevõtetel on sageli raske anda pankadele tagatisi. Seetõttu 
saavad uuenduslikest rahastamisvõimalustest kasu just sellised ettevõtted, kellel on eriti raske 
saada rahastamist.

Muudatusettepanek 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 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 tegeleda 
valdkondlike poliitikaeesmärkide 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
aspektidega.

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

Muudatusettepanek 1217
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FESTi kasutatakse programmi „Horisont 
2020” kõigis kolmes prioriteetses 
valdkonnas. FESTi vahendeid antakse 
kolmele prioriteedile proportsionaalselt 
kogu programmi „Horisont 2020” 
eelarvevahendite eraldamisega kolmele 
prioriteedile. 
FESTi juhtnõukogu koosneb kõige 
mainekamatest, asjakohaste 
ekspertteadmistega teadlastest ja 
inseneridest, kes tagavad 
uurimisvaldkondade mitmekesisuse ja 
tegutsevad isiklikult; FESTi juhtnõukogu 
esitab komisjonile oma seisukohad ja 
annab nõu FESTi tegevuse teadusliku 
strateegia, tööprogrammide kehtestamise, 
konkursikutsete kriteeriumide, algatuste 
„FEST Proactive” ja FESTi juhtalgatuste 
konkreetsete teemade määratlemise kohta.
FESTi projekti hindamisel järgitakse 
ainult teadusliku ja tehnoloogilise 
tipptaseme rangeid kriteeriume ning teises 
ja kolmandas sambas innovatsiooni 
potentsiaali (mõju).

Or. en

Muudatusettepanek 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend keskendub varajase 
kasvuetapi riskikapitalifondidele, millest 
antakse riski- ja kvaasikapitali, sealhulgas 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 
ettevõtetele. Vahend võimaldab kasvuetapi 
ja laienemisinvesteeringuid koostoimes 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi kohaste kasvuetapi 
omakapitalivahenditega, et tagada pidev 
toetus nii ettevõtete käivitamise kui ka 
arengu etapis

Omakapitalivahend keskendub varajases 
etapis riskikapitalifondidele, millest 
antakse riski- ja kvaasikapitali, sealhulgas 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 
ettevõtetele. Vahend võimaldab kasvuetapi 
ja laienemisinvesteeringuid koostoimes 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi kohaste kasvuetapi 
omakapitalivahenditega, et tagada pidev 
toetus nii ettevõtete käivitamise kui ka 
arengu etapis

Or. en

Selgitus

Riskikapitalifondid teevad olulisi investeeringuid varajases arengujärgus ettevõtetesse. 
Tähelepanu keskmes peaksid olema ettevõtted, mitte fondid. See täiendaks programmi 
COSME, kui riskikapitalifondid investeerivad kasvu- ja laienemisetapis ettevõtetesse. 
Investeeringud varajases arengujärgus ettevõtetesse, kasvu- ja laienemisetapis ettevõtetesse 
võivad tulla ühest fondist.

Muudatusettepanek 1219
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitalivahend keskendub varajase 
kasvuetapi riskikapitalifondidele, millest 
antakse riski- ja kvaasikapitali, sealhulgas 
mezzanine-kapitali individuaalsetele 
ettevõtetele. Vahend võimaldab kasvuetapi 
ja laienemisinvesteeringuid koostoimes 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi kohaste kasvuetapi 
omakapitalivahenditega, et tagada pidev 
toetus nii ettevõtete käivitamise kui ka 
arengu etapis

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1220
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsete poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks võib kasutada vahendite 
sihtotstarbe määramist, võttes aluseks 
positiivsed kogemused, mis saadi 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
raamprogrammis, kui vahendite 
kasutamisotstarbeks määrati 
ökoinnovatsioon.

Konkreetsete poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks kasutatakse vahendite 
sihtotstarbe määramist, võttes aluseks 
positiivsed kogemused, mis saadi 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
raamprogrammis, kui vahendite 
kasutamisotstarbeks määrati 
ökoinnovatsioon, eelkõige selliste 
eesmärkide saavutamiseks, mis on seotud 
kindlaksmääratud ühiskondlike 
eesmärkidega. Eelkõige eraldatakse üks 
kolmandik eelarvest taastuvenergia ja 
lõppkasutaja energiatõhususe 
projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käivituskomponent, millest toetatakse 
seemne- ja varajase kasvu staadiumi, 
võimaldab teha omakapitaliinvesteeringuid 
muu hulgas teadmussiirde 
organisatsioonidesse, 
seemnekapitalifondidesse, piiriülestesse 

Käivituskomponent, millest toetatakse 
seemne- ja varajase kasvu staadiumi, 
võimaldab teha omakapitaliinvesteeringuid 
muu hulgas teadmussiirde 
organisatsioonidesse, 
seemnekapitalifondidesse, piiriülestesse 
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seemnekapitalifondidesse, investorite 
võrgu arendatavatesse 
investeerimisvahenditesse, 
intellektuaalomandisse, 
intellektuaalomandiõiguste vahetamise ja 
nendega kauplemise platvormidesse ning 
varajase kasvuetapi riskikapitalifondidesse.

seemnekapitalifondidesse, investorite 
võrgu arendatavatesse 
investeerimisvahenditesse, 
intellektuaalomandisse, 
intellektuaalomandiõiguste vahetamise ja 
nendega kauplemise platvormidesse ning 
varajase kasvuetapi riskikapitalifondidesse, 
piiriüleste tehingute käivitusfondidesse 
võimaluse korral kombineerituna koos 
konkurentsivõime ja VKEde programmi 
omakapitalirahastuga kasvu eesmärgil 
(EFG).

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse määratleda täpsemalt omakapitalirahastust potentsiaalselt 
finantseeritavate investeeringuliigid ja laiendada varasemat nimekirja, et parandada 
piiriülest ja rahvusvahelist rahastamist: Omakapitalirahastu reguleerimisala tuleks laiendada 
ka lisaks piiriülestele seemnekapitalifondidele ka piiriüleselt tegutsevatele varajase 
kasvuetapi fondidele, mis kogevad praegu rahvusvaheliseks muutumisel samu raskusi.

Muudatusettepanek 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvukomponent võimaldab kasvuetapi ja 
laienemisinvesteeringuid koos ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
kohaste kasvuetapi omakapitalivahendiga, 
sealhulgas investeeringud fondifondidesse, 
kes tegutsevad piiriüleselt ja investeerivad 
riskikapitalifondidesse, millest enamiku 
temaatiline eesmärk toetab Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Kasvukomponent võimaldab kasvuetapi ja 
laienemisinvesteeringuid koos ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
kohaste kasvuetapi omakapitalivahendiga, 
sealhulgas investeeringud era- ja avaliku 
sektori fondifondidesse, kes tegutsevad 
piiriüleselt ja investeerivad 
riskikapitalifondidesse, millest enamiku 
temaatiline eesmärk toetab Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Or. en
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Selgitus

Nii nagu VKEde konkurentsivõime programmi puhul, on ka siin oluline selgitada, et 
programmi „Horisont 2020” omakapitalivahendist toetatakse ka erasektori fondifondide, mis 
meelitab ligi täiendavat erasektori kapitali riskikapitalifondidesse.

Muudatusettepanek 1223
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvukomponent võimaldab kasvuetapi ja 
laienemisinvesteeringuid koos ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
kohaste kasvuetapi omakapitalivahendiga, 
sealhulgas investeeringud fondifondidesse, 
kes tegutsevad piiriüleselt ja investeerivad 
riskikapitalifondidesse, millest enamiku 
temaatiline eesmärk toetab Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas Euroopa riskikapitalituru 
eriti rasket olukorda ja võttes arvesse 
küsimuse kiireloomulisust, peaks olema 
võimalik asutada eelseisvaks aastate 
2014–2020 eelarveperioodiks 
katseprojektina riskikapitalifondide fond.
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Or. fr

Selgitus

Omakapitalirahastu on väga oluline rahastamisallikas tuhandetele innovatiivsetele 
alustavatele ettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on potentsiaali 
kasvada kiiresti ja kelle puhul on väga raske saada pangalaenu, sest nende ärimudelit, mis on 
küll paljulubav, ei ole võimalik katsetada. Kriisi lahendamisel võiks abi olla katseprojektina 
loodavast riskikapitalifondide fondist, mille abil saaks maksimeerida võimendavat mõju ELi 
eelarvele.

Muudatusettepanek 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omakapitali pakkuvat 
omakapitalirahastut kasutatakse koos 
konkurentsivõime ja VKEde programmi 
omakapitalirahastuga kasvu eesmärgil 
(EFG) ühe integreeritud ELi vahendina, 
et pakkuda ettevõtetele riskikapitali 
innovatsiooni ja majanduskasvu alates 
seemneetapist kuni kasvufaasi lõpuni. 

Or. fr

Selgitus

Reaalsuses tuleks „Horisont 2020” ja COSME programmide alla kuuluvad 
riskikapitalirahastud muuta üheks integreeritud vahendiks, mis toimiks tulemuslikult ja 
vastaks turu vajadustele.

Muudatusettepanek 1226
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 3.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on ergutada majanduskasvu
innovatsioonimäära suurendamise teel 
VKEdes, rahuldades nende erinevaid 
innovatsioonialaseid vajadusi kogu mis 
tahes liiki innovatsiooni tsükli jooksul, 
luues nii kiiremini kasvavaid 
rahvusvaheliselt tegutsevaid VKEsid.

Erieesmärk on ergutada jätkusuutlikku 
majandusarengut innovatsioonimäära 
suurendamise teel VKEdes, rahuldades 
nende erinevaid innovatsioonialaseid 
vajadusi kogu mis tahes liiki innovatsiooni 
tsükli jooksul ja mis tahes liiki VKEde 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 1227
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 
suurusest tingitud probleeme, mis ei 
võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas.
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma 
innovatsioonivõimet suurendama. Et 
kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 
konkureerida, peavad nad teadmisi ja 
äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 
tegema kiiremini ja suuremas mahus.
Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 
innovatsiooni, suurendades nii nende 
konkurentsivõimet ja kasvu.

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, kannatavad 
VKEd mitmete eri tüüpi probleemide all,
sealhulgas finantsvahendite vähesus, 
juurdepääs rahastamisele, puudulik 
innovatsiooni juhtimise oskus, puudused 
võrgustiku loomisel ja koostöö tegemisel 
kolmandate osalistega ning riigihangete 
ebapiisav kasutamine väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete innovatsiooni 
edendamiseks, mis ei võimalda neil 
muutuda innovaatilisemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks.  Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas.
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma 
innovatsioonivõimet suurendama. Et 
kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 
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konkureerida, peavad nad teadmisi ja 
äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 
tegema kiiremini ja suuremas mahus.
Ülesanne on stimuleerida VKEdes rohkem 
innovatsiooni, suurendades nii nende 
konkurentsivõimet kui ka 
jätkusuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 
suurusest tingitud probleeme, mis ei 
võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas.
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma 
innovatsioonivõimet suurendama. Et 
kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 
konkureerida, peavad nad teadmisi ja 
äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 
tegema kiiremini ja suuremas mahus.
Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 
innovatsiooni, suurendades nii nende 
konkurentsivõimet ja kasvu.

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 
tööhõives ning suurele 
innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 
suurusest tingitud probleeme, mis ei 
võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 
Euroopas on sama palju alustavaid 
ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 
VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
ettevõteteks saada kui Ameerikas.
Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 
väärtusahelad on omavahel üha rohkem 
seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 
olukorda. VKEd peavad oma
teadusuuringute alast ja
innovatsioonivõimet suurendama. Et 
kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 
konkureerida, peavad nad teadmisi ja 
äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 
tegema kiiremini ja suuremas mahus.
Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 
innovatsiooni, suurendades nii nende 
konkurentsivõimet ja kasvu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1229
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa-sisese liikuvuse nimel tuleb 
tagada stipendiumide ühilduvus liikuvate 
teadlaste finantsinstrumendina. Tuleb 
lahendada maksuküsimused ja tagada 
Euroopa teadlastele sotsiaalne kaitse.

Or. de

Selgitus

Stipendiumitel on rahvusvahelise teaduskoostöö edendamisel tähtis osa. Euroopa-sisene 
liikuvus ei tohi läbi kukkuda mittevastavuse, maksuprobleemide või teadlaste sotsiaalse kaitse 
puudumise tõttu.

Muudatusettepanek 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEd on peamised innovatsiooni 
edendajad, sest neil on võime uued ideed 
kiiresti ja tulemuslikult edukaks äriks 
muuta. Need on tähtsad teadmiste ülevoolu 
kanalid, mis toovad teadusuuringute 
tulemused turule. Viimased 20 aastat on 
näidanud, et uuenduslike VKEde 
eestvedamisel on uuenenud terved sektorid 
ja tekkinud uued tööstusharud. Kiiresti 
kasvavad ettevõtted on tähtsad 
kujunemisjärgus tööstusharude arengu 
jaoks ja selleks, et kiirendada struktuurilisi 
muutusi, mida Euroopal on vaja, et luua 
teadmispõhine ja vähese CO2-heitega
majandus, mis pidevalt kasvab ja kus on 

VKEd on peamised innovatsiooni 
edendajad, sest neil on võime uued ideed 
kiiresti ja tulemuslikult edukaks äriks 
muuta. Need on tähtsad teadmiste ülevoolu 
kanalid, mis toovad teadusuuringute 
tulemused turule. Viimased 20 aastat on 
näidanud, et uuenduslike VKEde 
eestvedamisel on uuenenud terved sektorid 
ja tekkinud uued tööstusharud. Kiiresti 
kasvavad ettevõtted on tähtsad 
kujunemisjärgus tööstusharude arengu 
jaoks ja selleks, et kiirendada struktuurilisi 
muutusi, mida Euroopal on vaja, et luua 
teadmispõhine ja väikeste heitkogustega
majandus, mis pidevalt kasvab ja kus on 
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kvaliteetsed töökohad. kvaliteetsed töökohad.

Or. en

Muudatusettepanek 1231
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid on kõikides majandusharudes.
Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 
mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 
toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
investeerimiseks julgustada ja toetada.
Sellisel juhul peaksid nad suutma kasutada 
ära siseturu ja Euroopa teadusruumi kogu 
innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 
ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 
oma panus peamistele 
ühiskonnaprobleemidele lahenduse 
leidmisse.

VKEsid on kõikides majandusharudes.
Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 
mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 
toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
investeerimiseks toetada ja samuti 
suurendada nende 
innovatsiooniprotsesside haldamise 
suutlikkust.  Sellisel juhul peaksid nad 
suutma kasutada ära siseturu ja Euroopa 
teadusruumi kogu 
innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 
ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 
oma panus peamistele 
ühiskonnaprobleemidele lahenduse 
leidmisse.

Or. en

Selgitus

Paljudel VKEdel puudub siiani innovatsiooniprotsesside ja innovatsiooniprojektide juhtimise 
osas strateegiline mõtlemine.  Programm peaks aitama suurendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete innovatsiooni haldussuutlikkust.

Muudatusettepanek 1232
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalemine suurendab VKEde teadus-, 
arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 
luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 
uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 
ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 
seotud innovatsiooni, samuti edendab see 
ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 
VKEde teadmisvõrgustikud 
rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 
innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 
kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 
oskusi, on teistest edukamad.

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalemine suurendab VKEde teadus-, 
arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 
luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 
uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 
ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 
seotud innovatsiooni, samuti edendab see 
ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 
VKEde teadmisvõrgustikud 
rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 
innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 
kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 
oskusi, on teistest edukamad. VKEdel on 
ka keskne roll tehnoloogia ja 
teadmussiirde protsesside vastuvõtjatena, 
kuna nad aitavad viia ülikoolides ja 
riiklikes teadusasutustes ja VKEdes 
toimuva uurimistöö tulemusel loodud 
uuendusi turule.

Or. en

Selgitus

VKEd on teiste VKEde jaoks tähtsad ja eelistatud tehnoloogia ja teadmiste allikad. Seepärast 
tuleks teadustööga tegelevaid VKEsid, näiteks EUREKA/Eurostarsi toetust saavad VKEd, 
pidada riiklike teadusasutuste ja ülikoolidega võrdväärseks innovatsiooni allikaks.

Muudatusettepanek 1233
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülene koostöö on VKEde 
innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 
jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 
tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 
kättesaadavus ja uutele turgudele 
pääsemine. See aitab muuta ideed 
kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 

Piiriülene koostöö on VKEde 
innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 
jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 
tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 
kättesaadavus ja uutele turgudele 
pääsemine. See aitab muuta ideed 
kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 
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suurendada erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

suurendada erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.
VKEde koolitus- ja tehnosiire võib olla 
oluline tegur nende konkurentsivõime ja 
innovatsiooni suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülene koostöö on VKEde 
innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 
jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 
tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 
kättesaadavus ja uutele turgudele 
pääsemine. See aitab muuta ideed 
kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 
suurendada erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Piiriülene koostöö on VKEde 
innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 
jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 
tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 
kättesaadavus ja uutele turgudele 
pääsemine. See aitab muuta ideed 
kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 
suurendada erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.
VKEde koolitus- ja tehnosiire on olulised 
tegurid nende konkurentsivõime ja 
innovatsiooni suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1235
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) VKEde toetamise tavapäraseks 
muutmine

(a) VKEde toetamine VKEde vahendi 
kaudu
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Or. en

Muudatusettepanek 1236
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Luuakse VKEdele ettenähtud vahend, 
millega antakse etapiviisilist tuge ja 
seotud teenuseid ning mida vähemalt 10% 
ulatuses rahastatakse programmi Horisont 
2020 eelarvest. Selle vahendi jaoks
kasutatakse ühtset juhtimisstruktuuri, 
lihtsat halduskorda ja ühtset 
kontaktpunkti. VKEde rahastamisvahend 
on suunatud igat liiki uuenduslikele 
VKEdele, kes näitavad üles suurt
potentsiaali ja soovi arenemiseks, kasvuks 
ja/või rahvusvahelistumiseks. Toetust 
antakse igat liiki innovatsiooni jaoks, 
sealhulgas teenustega seotud, 
mittetehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni jaoks. Eesmärk on VKEde 
innovatsioonipotentsiaali arendada ja 
sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.
VKEde vahendis osalevatele VKEdele 
pakutakse sihtotstarbelisi innovatsiooni 
toetavaid teenuseid, mis põhinevad 
olemasolevatel struktuuridel, näiteks 
Euroopa ettevõtlusvõrgustikul ja muudel 
innovatiivsete teenuste pakkujatel ja 
nõustamis- ja koolitussüsteemidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1237
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt soovi areneda ja uueneda, ning 
keskendub eelkõige alustavatele ja spin-
off ning kiiresti kasvavatele ettevõtetele.
VKEd on peamised taotlejad, kuid neid 
ergutatakse tegema koostööd 
teadusasutuste ja teiste ettevõtetega. 
Toetust antakse igat liiki innovatsiooni 
jaoks, sealhulgas teenustega seotud, 
mittetehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni jaoks. Eesmärk on VKEde 
innovatsioonipotentsiaali arendada ja 
sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate radikaalsete ja suure 
riskiga teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.
Vahendi suhtes kohaldatakse ühtset 
juhtimisstruktuuri, lihtsat halduskorda ja 
ühtset kontaktpunkti. Et vahendis 
osalevad VKEd saaksid täielikult ära 
kasutada teadustöö tulemusi, 
kehtestatakse sihtotstarbeline 
innovatsiooni toetusstruktuur, mis 
põhineb olemasolevatel struktuuridel, 
näiteks Euroopa ettevõtlusvõrgustikul ja 
muudel innovatiivsete teenuste pakkujatel 
ning nõustamis- ja koolitussüsteemidel.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud sihtotstarbeline VKE vahend on küllaltki ebaselge ja seda tuleb tekstis veelgi 
täpsustada. Vahend peab selgelt keskenduma teadus- ja uuendustegevusele ning 
rahvusvahelistumisele.  Kuigi VKEd peaksid võtma endale juhtrolli, saadakse parimad 
tulemused, tehes koostööd teadusasutuste ja suuremate ettevõtetega ning luues teadmussiiret.

Muudatusettepanek 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Programmis 
„Horisont 2020” osalemiseks 
kehtestatakse VKEdele paremad 
tingimused. Lisaks antakse eraldi VKEde 
jaoks mõeldud rahastamisvahendist 
järkjärgulist sujuvat toetust kogu 
innovatsioonitsükli jooksul. VKEde 
rahastamisvahend on suunatud igat liiki 
uuenduslikele VKEdele, kes näitavad üles 
suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks, tingimusel 
et kõigi tegevustega kaasneb selge 
Euroopa lisandväärtus. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
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Othmar Karas, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend hõlmab 
nähtavaid rahastamismooduleid lihtsaks 
ja kiireks juurdepääsuks ning on suunatud 
igat liiki uuenduslikele VKEdele, kes 
näitavad üles suurt arenemis-, kasvu- ja
rahvusvahelistumise soovi. Toetust 
antakse igat liiki innovatsiooni jaoks, 
sealhulgas teenustega seotud, 
mittetehnoloogilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni jaoks. Eesmärk on VKEde 
innovatsioonipotentsiaali arendada ja 
sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.
VKEde vahendit rakendatakse alt üles 
põhimõtte alusel avatud 
konkursikutsetega (konkursi teemad ei ole 
ette kindlaks määratud).

Or. en

Muudatusettepanek 1240
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
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eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks, tingimusel 
et kõigil projektidel on Euroopa mõõde.
Eesmärk on VKEde 
innovatsioonipotentsiaali arendada ja 
sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.
Vahend annab kvaliteedimärgi edukatele 
VKEdele, silmas pidades nende osalemist 
riigihangetel.

Or. en

Selgitus

Euroopa lisandväärtust saab tekitada mitmel viisil, mitte ainult rahvusvaheliste 
partnerlustega. VKEde vahend peaks järgima konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi turuleviimise projektidest saadud kogemusi. Programm toetas ühe abisaaja 
projekte, millel oli selge Euroopa mõõde.

Muudatusettepanek 1241
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud ja ühe 
haldusorgani all loodud
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
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liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 1242
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuendustegevusele VKEdes, kes 
näitavad üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Or. en
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Selgitus

Võib osutuda keerukaks määratleda mõistet „uuenduslikud VKEd”.

Muudatusettepanek 1243
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud
rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 
toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul.
VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 
liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 
üles suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

VKEsid toetatakse kogu programmi
„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud programmist
järkjärgulist sujuvat toetust kogu 
innovatsioonitsükli jooksul. VKEde 
rahastamisvahend on suunatud igat liiki 
uuenduslikele VKEdele, kes näitavad üles 
suurt arenemis-, kasvu- ja 
rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 
ja sellest kasu saada, kaotades varajases 
kasvuetapis tehtavate suure riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise puudujäägid, ergutades 
uuendusi ja suurendades teadusuuringute 
tulemuste kommertskasutust erasektoris.

Or. en

Selgitus

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.



AM\907546ET.doc 129/162 PE492.765v01-00

ET

Muudatusettepanek 1244
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa. Koostööprojektid ja 
toetus on rahastamise peamine prioriteet. 
Ka Euroopa ettevõtlusvõrgustiku liikmed 
toetavad VKEsid, pakkudes 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise alast nõustamist ettevõtte 
lähedal asuvate piirkondlike ja kohalike 
nõustamisteenistuste kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa. Vahendiga luuakse 
vajalik paindlikkus, mis võimaldab 
integreerida VKEd teadusprojektidesse 
projekti kestuse ajaks või projekti 
kestusest lühemaks ajaks. Vahend 
võimaldab samuti luua VKEde jaoks uus 
väiksemate (mikro)projektide kategooria 
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nende kui spin-out ettevõtete jaoks 
suurema teadusprojekti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1246
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

VKEdele ettenähtud vahend on 
temaatiliselt seotud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldavas ja 
tööstustehnoloogias” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” kõikide 
erieesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1247
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa ja piisavalt rahalisi 
vahendeid, et toetada vähemalt 10 000 
VKEd, kes tegelevad Euroopa mõõtmega 
innovatsiooniga.

Or. en
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Selgitus

Side ühiskondlike väljakutsete ja VKEde vahendi vahel peaks säilima. Et saavutada VKEde 
vahendi juhtimisel mastaabisääst, on vaja saada VKEde projektide hinnanguline arv, et 
tagada rahastamisvahendi tulemuslikkus, eelkõige nõustamis- ja koolitusteenuste puhul.

Muudatusettepanek 1248
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

Sihtotstarbelise VKEde vahendiga 
algatatakse alt ülespoole suunatud 
projektikonkursse ühiskonnaprobleemide 
ning progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia valdkonna juhtpositsiooniga 
seotud erieesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse
selleks teatav summa.

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja neile 
eraldatud eelarvest eraldatakse 10% 
VKEde vahendi jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1250
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde rahastamisvahendit ja nende 
erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 
selleks teatav summa.

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
valdkonna juhtpositsiooniga seotud 
erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
VKEde programmi ja nende erieesmärkide 
eelarvetest eraldatakse selleks teatav 
summa.

Or. en

Selgitus

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Muudatusettepanek 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelist VKEde vahendit tuleks 
keskselt hallata, et tagada eeskirjade 
ühtne kohaldamine, vahendi nähtavus ja 
ühtne kontaktpunkt, mis hõlbustab 
VKEde osalust. VKEde vahend peaks 
aitama kaasa erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldavas ja 
tööstustehnoloogias” ja prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” saavutamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1252
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendit võiks kasutada ka 
vahendina, et viia läbi 
kommertskasutusele eelnev hange või 
hange leidmaks Euroopas innovaatilisi 
lahendusi ELi riigihangete korraldajate 
konkreetsele ülevalt alla tuvastatud 
ühisele vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendit tuleks keskselt hallata, et 
tagada eeskirjade ühtne kohaldamine, 
vahendi nähtavus ja ühtne kontaktpunkt, 
mis hõlbustab VKEde osalust.

Or. en

Muudatusettepanek 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendiga luuakse vajalik paindlikkus, 
mis võimaldab integreerida VKEd 
teadusprojektidesse projekti kestuse ajaks 
või projekti kestusest lühemaks ajaks. 
Vahend võimaldab samuti luua VKEde 
jaoks uus väiksemate (mikro)projektide 
kategooria nende loomiseks sõltumatute 
ettevõtetena või spin-off ettevõtetena 
suurema teadusprojekti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendi kohta koostatakse 
põhjalik vahekokkuvõte. Kui VKEde 
vahendi kasutamisalaseid eesmärke ei 
täideta, jaotatakse ülejäänud 
assigneeringud ümber tööstusvaldkonna 
juhtpositsiooni ja ühiskondlike 
väljakutsete jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1256
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) VKEde innovatsioonivõime 
suurendamine

(c) VKEde ettevõtlustoetuste 
süvalaiendamine ja VKEde
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innovatsioonivõime suurendamine

Or. en

Muudatusettepanek 1257
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust.

VKEsid toetatakse kogu programmi 
„Horisont 2020” ulatuses. Toetatakse
tegevust, mis aitab rakendada ja täiendada 
VKEdele suunatud meetmeid programmi 
Horisont 2020 raames, eelkõige selleks, et 
tõsta VKEde innovatsioonisuutlikkust.
Lisaks edendatakse kogu programmi 
„Horisont 2020” ulatuses VKEde 
suuremat osalust programmi juhtimises, 
eelkõige osalust teadusuuringute kavade 
koostamises ning avaliku ja erasektori 
partnerluste rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1258
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust.

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust, sealhulgas 
selliste Euroopa rakendusuuringute 
instituutide rahastamine, kes viivad läbi 
konkreetsete VKEdega kokkulepitud 
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projekte ja kannavad 
rakendusuuringutega seotud kulusid ja 
riske siduva kohustuse alusel kasutada 
saadud tulemusi tööstuses.

Or. it

Muudatusettepanek 1259
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust.

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 
innovatsioonisuutlikkust, kasutades 
innovatsiooniosakuid, mis võimaldavad 
sidusrühmadel kasutada mõne muu 
liikmesriigi või assotsieerunud riigi 
teadusasutuste teenuseid.

Or. en

Selgitus

Osakute loomine kaubandusteenuste jaoks oleks kasulik vahend VKEde kasvu 
suurendamiseks.

Muudatusettepanek 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 

Toetatakse tegevust, mis aitab rakendada ja 
täiendada VKEdele suunatud meetmeid 
programmi Horisont 2020 raames, eelkõige 
selleks, et tõsta VKEde 



AM\907546ET.doc 137/162 PE492.765v01-00

ET

innovatsioonisuutlikkust. innovatsioonisuutlikkust. Kavandatud on 
tihe koostöö Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikuga, mida rahastatakse 
COSME programmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada.

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada. Mõned ainete ökotoksilisuse 
hindamiseks kasutatavad regulatiivsed 
meetodid takistavad keerukatest 
loodussaadustest tehtud toodete toomist 
turule. Tuleb välja töötada uued meetodid, 
et keeruliste looduslike toodete 
keskkonnamõju saaks tõhusamalt 
hinnata. 

Or. fr

Selgitus

Mõned ökotoksilisuse hindamismeetodid ei ole keerukate looduslike koostisosade hindamiseks 
sobivad, eriti REACH-määruse raames nõutud biolagunemise hindamiseks. Selliste ainete 
keskkonnamõju ei saa nõuetekohaselt hinnata kehtivate meetodite kasutamise abil ja see võib 
takistada nende toomist turule. Seepärast on ohustatud VKEde konkurentsivõime ja 
majanduskasv, seda eriti eeterlike õlide sektoris.

Muudatusettepanek 1262
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada.

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada, ja viia sisse innovatsiooniklausel, 
mis võimaldab valida innovatiivseid 
tooteid kavandavaid VKEsid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1263
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 
kasvada.

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 
et parandada innovatsioonitingimusi ja 
kaotada konkreetsed takistused, mis 
eelkõige ei võimalda innovatsioonil 
VKEdes suureneda.

Or. en

Selgitus

Võib osutuda keerukaks määratleda mõistet „uuenduslikud VKEd”.

Muudatusettepanek 1264
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste uuenduslike riigihangete 
edendamine, mis võimaldavad 
tehnosiirdega tegelevatele ettevõtetele 
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esimest korda juurdepääsu sellistele 
menetlustele; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1265
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Riiklike teadusuuringute ja turu 
vahelise teadmus- ja tehnoloogiasiirde 
toetamine. Riikliku teadustöö valdkonna 
ja uuenduslike VKEde vaheliste 
siirdeprotsesside toetamine kui tõhus 
vahend ülikoolides ja teaduskeskustes 
ning VKEdes toimuva uurimistöö 
tulemuste ja leiutiste viimiseks turule. 
Nende spin-in projektide eesmärk on 
toetada u 2000 Euroopa VKEd aastas.

Or. en

Selgitus

Spin-in projektid ei kuulu „Innovatsioon VKEdes” eelarverubriigi alla. Selleks et saada (ka 
väikestes liikmesriikides) kohalikul tasandil vahendaja, peaks toetatavate VKEde 
miinimumarv olema vähemalt 2 000.

Muudatusettepanek 1266
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on parandada kõikide inimeste 
elukestvat tervist ja heaolu.

Erieesmärk on parandada kõikide inimeste 
elukestvat tervist ja heaolu ning kaotada 
sotsiaal-majanduslikust staatusest ja soost 
tulenevad ebavõrdsused tervishoius ja 
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heaolus.

Or. en

Muudatusettepanek 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid, majandusega 
tegelemise lahendused seoses vananeva 
rahvastikuga ning uued töövõimalused ja 
majanduskasv – need on eesmärgid, mida 
soovitakse saavutada käsitletavatele 
probleemidele vastamiseks läbiviidavate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisega, ning need aitavad suurel 
määral kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide täitmisele.

Or. en

Selgitus

Lähitulevikus võib oodata sotsiaalsete aspektide tähtsuse suurenemist.

Muudatusettepanek 1268
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud ning ohutud ja kindlad
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hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

tervishoiu- ja hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks 
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1269
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide inimeste elukestev tervis ja heaolu, 
kõrgetasemelised ja majanduslikult 
jätkusuutlikud tervishoiu- ja 
hooldussüsteemid ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele vastamiseks
läbiviidavate teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetamisega, ning need 
aitavad suurel määral kaasa Euroopa 
2020. aasta eesmärkide täitmisele.

Inimeste võrdsel tasemel elukestev tervis ja 
heaolu, kõrgetasemelised, majanduslikult 
jätkusuutlikud ja innovatiivsed tervishoiu-
ja hooldussüsteemid, 
sotsiaalhoolekandesüsteem ning uued 
töövõimalused ja majanduskasv – need on 
eesmärgid, mida soovitakse saavutada 
käsitletavatele probleemidele
reageerimiseks läbiviidavate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisega, ning need aitavad suurel 
määral kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringutega parandatakse 
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arenenud teraapiaid ja rakuteraapiaid 
ning keskendutakse krooniliste ja 
degeneratiivsete haiguste ravile.

Or. en

Muudatusettepanek 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb tugevdada selliste haiguste 
teadusuuringuid, mis tulenevad 
temperatuuri tõusust ja kliimamuutusest, 
mis mõjutavad eriti Vahemere piirkonna 
riike, kuid mitte ainult neid.

Or. en

Muudatusettepanek 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringutega parandatakse 
arenenud teraapiaid ja rakuteraapiaid 
ning keskendutakse krooniliste ja
degeneratiivsete haiguste ravile.

Or. en

Muudatusettepanek 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

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 kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.
Tulemusliku juhtimise puhul võetakse 
arvesse lisakulusid, mis tekivad 
keskkonnast, mis ei ole puuetega isikutele 
juurdepääsetav.

Or. fr

Muudatusettepanek 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
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sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
suuremaks. Kulude vähendamine või samal 
tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 
jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

sotsiaalhoolekandesüsteemi ühiskondlikud 
ja finantskulud üha suuremaks. Kulude
põhjustajaks on ka diskrimineerimine 
puude tõttu ja füüsilise ja ühiskondliku 
keskkonna loomine, mis ei ole puuetega 
isikutele juurdepääsetav. Kulude
vähendamine või samal tasemel hoidmine 
nii, et need ei muutuks jätkusuutmatuks, 
sõltub osaliselt kõikide inimeste elukestva 
tervise ja heaolu tagamisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

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 inimeste 
paremast teavitamisest ja nende 
julgustamisest tegema 
vastutustundlikumaid tervishoiualaseid 
valikuid ning kõikide inimeste elukestva 
tervise ja heaolu optimeerimisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
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hoidmisega.

Or. fr

Selgitus

Et tagada praegu tõsistes raskustes oleva ELi tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi 
tulevik, peavad ametiasutused tegema muu hulgas teatavaid valikuid ja võtma kasutusele 
lähenemisviise, sealhulgas vastutustunde suurendamine seoses ennetavate haigustega seotud 
riskikäitumisega.

Muudatusettepanek 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kõikide 
inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

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. Eluea pikenemisel on 
positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju, 
ja see loob sotsiaalseid võimalusi. Kulude 
vähendamine või samal tasemel hoidmine 
nii, et need ei muutuks jätkusuutmatuks, 
sõltub osaliselt kõikide inimeste elukestva 
tervise ja heaolu tagamisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. en



PE492.765v01-00 146/162 AM\907546ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1277
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
kõikide inimeste elukestva tervise ja heaolu 
tagamisest ning on seepärast seotud 
tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 
ravi ja kontrolli all hoidmisega.

Ebavõrdsuse tervishoius ja heaolus 
suureneb, samal ajal kui kõikides 
vanuserühmades muutuvad hooldus- ja 
ennetusmeetmed aina kallimaks. 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. 
Võrdse juurdepääsu tagamine tervishoiule 
ja heaolule ning sooliste ja sotsiaal-
majanduslike tegurite tähtsuse 
vähendamine ning kulude vältimine, 
vähendamine või samal tasemel hoidmine 
nii, et need ei muutuks jätkusuutmatuks, 
sõltub osaliselt kõikide inimeste elukestva 
tervise ja heaolu tagamisest ning on 
seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 
haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 
hoidmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1278
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

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 

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

peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu. Kui ennetamisstrateegiad peavad 
olema tõhusad muude tingimuste korral, 
eriti närvisüsteemi degeneratiivsete 
haiguste korral, tuleb tugevalt arendada 
etioloogilisi uuringuid ja paremat 
varasemat diagnoosimist ning välja 
töötada raviviisid. 

Or. it

Muudatusettepanek 1279
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

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,
reumaatilised ja lihasluukonna haigused, 
autoimmuunsed haigused, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 1280
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet,
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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.

reumaatilised ja lihasluukonna haigused,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 1281
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

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,
reumaatilised ja lihasluukonna haigused, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 1282
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 
ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

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

mitmed talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Or. fr

Muudatusettepanek 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

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,
neurodegeneratiivsed haigused,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

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 

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

kaasa märkimisväärse sotsiaalse ja 
majandusliku kulu.

Or. de

Muudatusettepanek 1285
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. See number suureneb 
dramaatiliselt veelgi – suures osas 
Euroopa vananeva elanikkonna ja sellest 
tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 
tulemusena. Mitme kõnealuse haiguse 
juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist, sealhulgas personaalsed 
arenenud teraapiad.

Or. en



AM\907546ET.doc 151/162 PE492.765v01-00

ET

Muudatusettepanek 1286
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro. Vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus, samas kui 
rohkem kui 27 miljonit inimest liidus põeb 
diabeeti ja ajutegevuse häiretega (muu 
hulgas vaimset tervist kahjustavate 
häiretega) seotud kogukulu hinnatakse 800 
miljardile eurole. See number suureneb 
dramaatiliselt veelgi, suures osas Euroopa 
vananeva elanikkonna ja sellest 
tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 
(nt Parkinsoni ja Alzheimeri tõved) 
laiema leviku tulemusena. Mitme 
kõnealuse haiguse juures on oluline osa 
keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kui 
ennetamisstrateegiad peavad olema 
tõhusad muude tingimuste korral, eriti 
närvisüsteemi degeneratiivsete haiguste 
korral, tuleb tugevalt arendada 
etioloogilisi uuringuid ja paremat 
varasemat diagnoosimist ning välja 
töötada raviviisid. 

Or. it

Muudatusettepanek 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. See number suureneb 
dramaatiliselt veelgi, suures osas Euroopa 
vananeva elanikkonna ja sellest 
tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 
(nt Parkinsoni ja Alzheimeri tõved) 
tulemusena. Kuid teiste haiguste puhul –
eriti neurodegeneratiivsete haiguste puhul 
– vajavad tõhusad ennetavad strateegiad 
kõigepealt märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist. 

Or. en

Selgitus

Ajutegevuse häiretega on seotud erilised sotsiaal-majanduslikud tegurid ning neile vastav 
tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses teadusuuringute rahalisi vahendeid, et 
selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid ravi võimalusi. 
See on eriti vajalik neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on tervishoiusüsteemidele 
vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.
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Muudatusettepanek 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist.

Or. en

Selgitus

Ajutegevuse häiretega on seotud erilised sotsiaalsed ja majanduslikud kulutused ning neile 
vastav tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses rahalisi vahendeid teadusuuringute 
tarbeks, et selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid 
ravivõimalusi. See on eriti vajalik neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on 
tervishoiusüsteemidele vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.
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Muudatusettepanek 1289
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest. Kuid teiste haiguste 
puhul – eriti neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul – vajavad tõhusad 
ennetavad strateegiad kõigepealt 
märkimisväärselt rohkem 
teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 
haiguste põhjused, ning parema varajase 
diagnoosi ja ravivõimaluste välja 
arendamist. 

Or. en

Selgitus

Ajutegevuse häiretega on seotud erilised sotsiaalsed ja majanduslikud kulutused ning neile 
vastav tungiv vajadus eraldada märkimisväärses koguses rahalisi vahendeid teadusuuringute 
tarbeks, et selgitada põhjuseid, edendada varajast diagnoosi ja arendada välja paremaid 
ravivõimalusi. See on eriti vajalik neurodegeneratiivsete häirete puhul, mis on 
tervishoiusüsteemidele vananeva elanikkonna tõttu üha suurem probleem ja kulukas.

Muudatusettepanek 1290
Patrizia Toia



AM\907546ET.doc 155/162 PE492.765v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. See number suureneb 
dramaatiliselt veelgi – suures osas 
Euroopa vananeva elanikkonna ja sellest 
tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 
(nt Parkinsoni ja Alzheimeri tõved) 
levimise tulemusena. Mitme kõnealuse 
haiguse juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Or. it

Muudatusettepanek 1291
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
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inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Rohkem kui 120 miljonit Euroopa 
Liidu kodanikku kannatab reumaatiliste 
ja lihasluukonna haiguste all ja nende 
haiguste kogukulu hinnatakse 240 
miljardile eurole. Mitme kõnealuse 
haiguse juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Or. en

Muudatusettepanek 1292
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 
ja rohkem kui 120 miljonit kannatab 
reumaatiliste ja lihasluukonna haiguste 
all ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 
vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.
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Or. en

Muudatusettepanek 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haruldased haigused on ELi ja 
liikmesriikide jaoks jätkuvalt tähtis 
mureküsimus. 6000 kuni 8000 haruldast 
haigust puudutavad umbes 30 miljonit 
inimest kogu Euroopas. Tõhusa ravi saab 
välja arendada ainult juhul, kui 
liikmesriigid teevad koostööd, kuna igas 
liikmesriigis eraldi esinevad juhtumid ei 
ole piisavad tõhusate teadusuuringute 
korraldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1294
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastehaigused, sealhulgas enneaegse 
sünniga seotud haigused ja enneaegne 
sünd ise) on tähtis ühiskondlik 
mureküsimus. Laste tervis on Euroopa 
Liidu üks peamisi prioriteete. Haruldaste 
haiguste puhul saab tulemuslikku 
teadustööd ja ravi arendada ainult ühtse 
Euroopa strateegia raames.

Or. de
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Selgitus

Üks kümnest lapsest Euroopas sünnib enneaegsena. Enneaegse sünni põhjused on nüüd 
imikute suremuse peamiseks põhjuseks, kuigi enamus Euroopa riike pakub vastsündinutele 
piisavat hooldust. Ainuüksi Saksamaal ulatuvad enneaegselt sündinud beebide hoolduskulud 
kuni 500 miljoni euroni aastas. Seetõttu on selles valdkonnas tungiv vajadus üleeuroopalise 
teadustöö järgi.

Muudatusettepanek 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastehaigused, sh enneaegselt sündinud 
lapsed.
Laste tervis on Euroopa Liidu üks peamisi 
prioriteete. Sarnaselt haruldastele 
haigustele saab tõhusaid teadusuuringuid 
ning ravi välja arendada ainult Euroopa 
jõupingutusi ühendades.

Or. en

Muudatusettepanek 1296
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

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 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. Seetõttu on vaja 
toetada raviviise, mis täiendavad ravi 
antibiootikumidega või pakuvad sellele 
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alternatiive, näiteks ravi 
bakteriofaagidega või bakteriofaagidel 
põhinevad ravimid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

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%. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 
epideemiateks ja suureneva 
ravimiresistentsuse ohuks.

Or. en

Muudatusettepanek 1298
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

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 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. Üha suuremat 
muret valmistavad veega seotud haigused.
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Or. en

Muudatusettepanek 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

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 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
ja taaspuhkevateks epideemiateks ja 
suureneva ravimiresistentsuse ohuks.

Or. en

Muudatusettepanek 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele
tervishoiusüsteemile.

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks, sest 
neid ei katsetata vanuserühma peal, kes 
neid kõige rohkem tarvitab, st eakad.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 
kõikidele eurooplastele sõltumata nende 
vanusest ja taustast tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele
tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ja 
turvalistele raviviisidele.
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Or. en

Selgitus

Vanurid kasutavad rohkem kui 30% retseptiravimitest ja rohkem kui 40% 
käsimüügiravimitest. Võttes arvesse, et see teeb vanuritest farmaatsiatoodete kasutajate 
suurima rühma, tuleb teha jõupingutusi, et tagada, et ravimeid testitakse neid kõige rohkem 
võtva vanuserühma peal.

Muudatusettepanek 1301
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks.
Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 
probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 
kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Samal ajal muutuvad ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise protsessid 
kulukamaks ja vähem tulemuslikuks ja 
inimeste heaolu nimel tehtavate 
loomkatsete õigustatus on üha rohkem 
kaheldav. Nende regulatiivset teadust 
peab parandama. Tegeleda on vaja 
püsivate erinevuste probleemiga 
tervishoiuvaldkonnas ning kõikidele 
eurooplastele tuleb võimaldada juurdepääs 
tõhusale ja nõuetekohasele 
tervishoiusüsteemile.

Or. en

Selgitus

ELi teadusuuringud peaksid toetama rõhuasetuse muutmist biomeditsiinilises teadustöös, 
lõpetades loomkatsed ning liikudes rohkem 21. sajandi uudsete katsete suunas. Edasiminekud 
molekulaarses bioloogias, biotehnoloogias ja teistes valdkondades sillutavad teed suurtele 
edusammudele, mille abil saavad teadlased hinnata ravimeid ja vaktsiine. Need edasiminekud 
teevad katsetamise kiiremaks, vähem kulukamaks ja otseselt inimestesse puutuvaks.

Muudatusettepanek 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud tegurid, näiteks jõukus, kaasatus, 
kohustused, sotsiaalne kapital ja töö 
avaldavad samuti mõju tervisele ja 
heaolule ning nende suhtes tuleks võtta 
terviklik lähenemisviis.

Or. en


