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Muudatusettepanek 1303
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1304
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Haigused, sealhulgas nakkushaigused ei peatu liikmesriikide piiridel ja võitlus nende leviku 
vastu vastavalt liidu eesmärkidele aitab kaasa aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisele. „Anda Euroopale juhtpositsioon üleilmsel turul” on ilmselgelt Euroopa Liidu 
välistegevuse peamine fookus, kuid selle puhul tuleb järgida ka rahvusvahelisi kohustusi, mis 
tuletavad meelde aastatuhande arengueesmärke.

Muudatusettepanek 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1307
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 
teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist. Nende 
probleemide edukas lahendamine seoses 
innovatsiooniga sõltub varase etapi 
teadusuuringute ja rakendustele antava 
toetuse õiglasest tasakaalust. 
Teaduskoostöö täiendab 
eesliiniuuringuid, mida rahastatakse 
esimese samba raamistikus. Varase etapi 
teaduskoostöö on strateegiline vahend, 
mida tuleks rahastada kliiniliste 
uuringutega võrdsetel alustel, et muuta 
Euroopa tervishoiuvaldkonnas 
konkurentsivõimelisemaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1310
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 
vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 
toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 

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

teenusteks. Lisaks nõuab nende 
probleemide esinemine kogu Euroopas ja 
paljudel juhtudel kogu maailmas 
reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 
valdkondade- ja sektoritevaheliste 
meeskondade koostöö pikaajalist ja 
kooskõlastatud toetamist. Neid probleeme 
on samuti tarvis käsitleda sotsiaal-, 
majandus- ja humanitaarteaduste 
seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 1311
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selle, nagu teistegi katsumuste puhul 
sõltub uuenduslikkuse edu õigest 
tasakaalust programmile eelnevate 
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etappide teadusuuringute ja rakendustele 
antava toe vahel. Teaduskoostöö täiendab 
esimesest sambast toetatavaid 
eesliiniuuringuid. Teaduskoostöö 
programmile eelnevates etappides on 
strateegiline vahend, mida tuleb 
rahastada kliiniliste uuringutega samas 
ulatuses, et parandada Euroopa 
konkurentsivõimet tervishoiutööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 1312
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui teadusuuringuga tagatakse ühiskonnale maksimaalne kasu, peaks see kaasa tooma mitte 
ainult innovatiivseid ja tõhusaid lahendusi, vaid selle tulemused peaksid olema kättesaadavad 



PE492.789v01-00 10/177 AM\907849ET.doc

ET

ka laiemale avalikkusele.

Muudatusettepanek 1313
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1314
Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 
teadusuuringutest, mille eesmärk on 
parandada meie üldist arusaama tervisest, 
haigusest, puudest, arengust ja 

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

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 
ning sellest, kuidas muudame 
olemasolevad ja uuringute tulemusel 
saadavad teadmised järjekindlalt ja 
laiaulatuslikult uuenduslikeks, 
laiendamiskõlblikeks, tõhusateks ja 
kättesaadavateks toodeteks, strateegiateks, 
meetmeteks ja teenusteks. Lisaks nõuab 
nende probleemide esinemine kogu 
Euroopas ja paljudel juhtudel kogu 
maailmas reageerimist, mis hõlmab 
kõrgetasemeliste valdkondade- ja 
sektoritevaheliste meeskondade koostöö 
pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kui teadusuuringuga tagatakse ühiskonnale maksimaalne kasu, peaksid selle tulemused 
olema kättesaadavad ka laiemale avalikkusele.

Muudatusettepanek 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui teadusuuringuga tagatakse ühiskonnale maksimaalne kasu, peaks see kaasa tooma mitte 
ainult innovatiivseid ja tõhusaid lahendusi, vaid selle tulemused peaksid olema kättesaadavad 
ka laiemale avalikkusele.

Muudatusettepanek 1317
Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 
selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 
Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 
põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 
lahendused on rakendatavad mitmes 
kõnealuste probleemidega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning kõige paremini saab neid 
toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 
pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 
ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 
tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 
arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 

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

arendamist ning selle rakendamist 
tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 
puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 
saab samuti kõige paremini vastata 
integreeritult, kui rääkida näiteks 
stratifitseeritud ja/või individuaalse 
meditsiini arendamisest, haruldaste 
haiguste ravist, eakatele kasutamiseks 
sobivatest ravimistest ning toetatud või 
iseseisva elamisega seotud lahenduste 
pakkumisest.

Or. en

Selgitus

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Muudatusettepanek 1319
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 
toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 
haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 
toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 
haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.
Vesiravi kohta, mis on euroopalik nähtus, 
tuleks läbi viia asjakohane teadusuuring 
seoses selle ennetava mõjuga tervisele ja 
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heaolule.

Or. fr

Muudatusettepanek 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine, heaolu ja haiguste 
ennetamine sõltub ka bioloogiliste ja 
sotsiaalsete tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest (näiteks vaktsiinidest 
ning sotsiaalsetele teguritele ja 
riskirühmadele suunatud poliitilisest 
sekkumisest), tõhusast terviseedendusest,
haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 1321
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste, k.a 
kutsehaiguste ennetamine sõltub ka tervist 
määravate tegurite mõistmisest, 
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 
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tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 1322
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tulemuslikest 
ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 
tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 
järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 
ning tõhusatest uuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetavad 
jõulised tõendid, aitab ennetada haigusi, 
parandada heaolu ja on kulutasuv. 
Tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltub ka tervist määravate 
tegurite, k.a sotsiaalmajandusliku seisundi 
ja sooliste tegurite mõistmisest, 
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 
vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 
ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 
valmisolekust ning tõhusatest 
uuringuprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 1323
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks seondub suur hulk terviseedenduse 
probleeme riiklike ja üleilmsete 
tervishoiusüsteemide ja -institutsioonide 
toimimisega, s.o erinevate spetsialistide, 
poliitikute, patsientide ja nende sugulaste 
vahelise koostegutsemisega seotud 
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sotsiaalsete, eetiliste, kultuuriliste ja 
suhtlusprotsessidega. Selliste probleemide 
uurimiseks ja mõistmiseks on vaja 
kaasata sotsiaalteaduse, kultuuri ja 
suhtlusasjatundjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Edukad jõupingutused haiguste ja 
võimetuse ning talitluskahjustuste 
ennetamiseks, kontrolli all hoidmiseks ja 
ravimiseks tuginevad neid määravate 
tegurite ja põhjuste, nende kulgemise ja 
mõjude, sealhulgas puudega seotud 
diskrimineerimise ja sotsiaalkeskkonnas 
esinevate takistuste üldisele mõistmisele 
ning ka hea tervise ja heaolu aluseks 
olevatele teguritele. Samuti on olulisel 
kohal andmete tõhus jagamine, andmete 
sidumine laiaulatuslike kohortuuringutega 
ning uurimistulemuste ülekandmine 
kliinilisse töösse, eeskätt kliiniliste katsete 
läbiviimise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 
ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 



PE492.789v01-00 18/177 AM\907849ET.doc

ET

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

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 
tuginevad neid määravate tegurite ja 
põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 
heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 
on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 
andmete sidumine laiaulatuslike 
kohortuuringutega ning uurimistulemuste 
ülekandmine kliinilisse töösse, milles 
tuleks võtta arvesse kõiki vanuserühmi, et 
tagada ravimite kohandamine neile 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et vanemad inimesed moodustavad farmaatsiatoodete suurima kasutajaterühma, 
tuleks pingutada selle nimel, et nende võetavaid ravimeid katsetataks mõjude suhtes sellele 
vanuserühmale. Samuti on see kooskõlas juba kehtiva ELi rõhuasetusega patsiendi ohutusele.

Muudatusettepanek 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb arendada personaalset meditsiini, et 
luua uusi profülaktikameetodeid ja 
ravistrateegiaid, mida saab kohandada 
patsiendi vajadustele, et tõhustada 
haiguste ennetamist ja varajast 
avastamist. On vaja kindlaks teha tegurid, 
mis mõjutavad ravi määramist ja haiguse 
põhjuste sügavamat, teaduspõhist 
uurimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1327
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. 
Kui tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Ühiskondlik ülesanne on tagada võrdne 
juurdepääs tervisele ja heaolule ning 
kõrvaldada sotsiaalmajandusliku seisundi 
ja soo tähtsus, tulles samas toime 
demograafilisest arengust tulenevate 
nõudmistega tervishoiu- ja 
hooldussektoritele. Kui tõhus tervishoid ja 
hooldus tahetakse jätkuvalt hoida kõikide 
vanuserühmade teenistuses, on vaja teha 
jõupingutusi ennetustöö ja raviga seotud 
otsusetegemise parandamiseks, määratleda 
tervishoiu- ja hooldussektori parimad tavad 
ning toetada nende jagamist, toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1328
Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
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parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks 
ning vähendada samas uute ravimeetodite 
ning alternatiivsete kulutasuvate 
biotehnoloogiliste tootmismeetodite abil 
kulusid. See aitab kaasa nende füüsilise, 
sotsiaalse ja vaimse heaolu suurendamisele 
ja selle pikemale kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus järjest varasemast east rohkem 
krooniliste haiguste all kannatava
elanikkonna tingimustes paneb tervishoiu-
ja hoolekandesektorile veelgi suuremad 
nõudmised. Kui tõhus tervishoid ja hooldus 
tahetakse jätkuvalt hoida kõikide 
vanuserühmade teenistuses, on vaja teha 
jõupingutusi ennetustöö ja raviga seotud 
otsusetegemise parandamiseks, määratleda 
tervishoiu- ja hooldussektori parimad tavad 
ning toetada nende jagamist, toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1330
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus koos liikuvuse ja kättesaadavuse 
probleemidega vananeva elanikkonna 
tingimustes esitavad tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1331
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
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hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. it

Muudatusettepanek 1332
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
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pikemale kestusele. heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1333
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en

Selgitus

Kroonilised haigused on ELi eesmärgi – suurendada Euroopa kodanike tervena elatud 
eluaastate arvu aastaks 2020 kahe aasta võrra – suurim proovikivi. Oleks vaja konkreetset 
viidet, et tagada, et ennetus- ja raviteenuste pakkumise, parimate tavade levitamise ning 
tehnoloogiliste ja sotsiaalsete uuenduste alaste otsuste parandamisest saaksid kasu ka kõik 
kroonilisi haigusi põdevad inimesed.
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Muudatusettepanek 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. en

Selgitus

Kroonilised haigused on ELi eesmärgi – suurendada Euroopa kodanike tervena elatud 
eluaastate arvu aastaks 2020 kahe aasta võrra – suurim proovikivi. Oleks vaja konkreetset 
viidet, et tagada, et ennetus- ja raviteenuste pakkumise, parimate tavade levitamise ning 
tehnoloogiliste ja sotsiaalsete uuenduste alaste otsuste parandamisest saaksid kasu ka kõik 
kroonilisi haigusi põdevad inimesed.

Muudatusettepanek 1335
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.3 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 
haigusi põdevatel ning puudega inimestel 
jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 
kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 
heaolu suurendamisele ja selle pikemale 
kestusele.

Or. it

Muudatusettepanek 1336
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 
koormus vananeva elanikkonna 
tingimustes esitab tervishoiu- ja 
hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 
tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 

Suurenev haiguste ja võimetuse
põhjustatud koormus vananeva 
elanikkonna tingimustes esitab tervishoiu-
ja hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. 
Kui tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 
jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 
teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 
ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 
parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 
hooldussektori parimad tavad ning toetada 
nende jagamist, toetada integreeritud 
hooldust ning tehnoloogiliste, 
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organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 
uuenduste laialdast rakendamist, mis 
võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 
inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 
See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 
ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 
pikemale kestusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Näiteks seoses 
teadusuuringutega nahaallergiate 
probleemi kohta on diagnostiline 
kontakttest (nn plaastri katse) praegu 
ainuke dermatoloogide käsutuses olev 
vahend patsientide uurimiseks, et 
tuvastada VI tüübi allergiat. Vaja on uusi 
usaldusväärsemaid meetodeid, et hinnata, 
kas patsient on antud aine suhtes 
allergiline, ning tuvastada nimetatud 
ainega kokkupuutumise põhjuslikkus ja 
selle kahjulik mõju nahale.

Or. fr

Selgitus

Diagnostilised kontakttestid on esimesed indikaatorid, et kokkupuude teatud ainega on 
nahaallergia põhjuseks elanikkonna hulgas. Kuid nende abil ei ole võimalik tõestada, kuidas 
selline kokkupuude viis allergiani. Võttes arvesse nahaallergiate probleemi üha suurenevat 
olulisust, on väga tähtis omada tõhusaid ja usaldusväärseid diagnostilisi vahendeid. 
Kontakttesti meetod võib tekitada allergia patsiendil, kellel seda enne plaastriga 
kokkupuutumist ei olnud.
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Muudatusettepanek 1338
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Ühtlasi on 
eriline rõhuasetus kõikide 
tervishoiuvaldkonna sidusrühmade –
kaasa arvatud patsientide ja patsientide 
organisatsioonide – kaasamisel selleks, et 
arendada välja teadus- ja 
uuendustegevuse kava, milles osaleksid 
aktiivselt kodanikud ning mis kajastaks 
nende vajadusi ja ootusi.

Or. it

Muudatusettepanek 1339
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Ühtlasi 
pööratakse tähelepanu kõikide 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
patsientide ühenduste kaasamisele selleks, 
et arendada välja teadus- ja 
uuendusprogramm, milles osaleksid 
aktiivselt kodanikud ning mis kajastaks 
nende vajadusi ja ootusi.
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Or. it

Muudatusettepanek 1340
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka kõigi tervise 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide 
organisatsioonide kaasamisele, et 
arendada teaduse ja innovatsiooni 
tegevuskava, mis kaasab aktiivselt 
kodanikke ja kajastab nende vajadusi ja 
ootusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka kõigi tervise 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
patsientide organisatsioonide 
kaasamisele, et arendada teaduse ja 
innovatsiooni tegevuskava, mis kaasab 
aktiivselt kodanikke ja kajastab nende 
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vajadusi ja ootusi.

Or. en

Selgitus

ELi rahastatud terviseuuringud peaksid peegeldama, kes on need kodanikud, kelle vajadusi ja 
ootusi tuleb silmas pidada – need on patsiendid. Patsientide organisatsioonid saavad oma 
teadmiste, arusaamade ja ideedega ideaalselt kaasa aidata teadusuuringute kava koostamisel, 
kõigi suuremate sidusrühmade vaheliste mõtestatud suhete kujundamisel; nende kaudu 
räägivad patsiendid oma probleemidest ühel häälel.

Muudatusettepanek 1342
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka kõigi tervise 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
patsientide organisatsioonide 
kaasamisele, et arendada teaduse ja 
innovatsiooni tegevuskava, mis kaasab 
aktiivselt kodanikke ja kajastab nende 
vajadusi ja ootusi.

Or. en

Selgitus

ELi rahastatud terviseuuringud peaksid peegeldama, kes on need kodanikud, kelle vajadusi ja 
ootusi tuleb silmas pidada – need on patsiendid. Patsientide organisatsioonid saavad oma 
teadmiste, arusaamade ja ideedega ideaalselt kaasa aidata teadusuuringute kava koostamisel, 
kõigi suuremate sidusrühmade vaheliste mõtestatud suhete kujundamisel; nende kaudu 
räägivad patsiendid oma probleemidest ühel häälel.



PE492.789v01-00 30/177 AM\907849ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1343
Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka kõigi tervise 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
patsientide organisatsioonide 
kaasamisele, et arendada teaduse ja 
innovatsiooni tegevuskava, mis kaasab 
aktiivselt kodanikke ja kajastab nende 
vajadusi ja ootusi.

Or. en

Selgitus

ELi rahastatud terviseuuringud peaksid peegeldama, kes on need kodanikud, kelle vajadusi ja 
ootusi tuleb silmas pidada – need on patsiendid. Patsientide organisatsioonid saavad oma 
teadmiste, arusaamade ja ideedega ideaalselt kaasa aidata teadusuuringute kava koostamisel, 
kõigi suuremate sidusrühmade vaheliste mõtestatud suhete kujundamisel; nende kaudu 
räägivad patsiendid oma probleemidest ühel häälel.

Muudatusettepanek 1344
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 
kogu teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-
põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arendamist, ning et 
suurendatakse ühiskonna turvatunnet.
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Or. en

Muudatusettepanek 1345
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
kindlustamine, et pikaajalised 
teadusuuringute programmid tagaksid 
kogu innovatsioonitsükli hõlmamise;
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; kooskõlastamine
asjatundlikkuse ja teadmiste jagamise 
tagamiseks kliiniliste distsipliinide vahel, 
arvestades haiguste omavahelist seotust 
ning kasvavat üheaegset haigestumust, 
ning selleks, et vahetada teadmisi, jagada 
ressursse ja hoida kokku kulusid; ning
tervishoiusüsteemide kujundamine 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks ning 
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erinevuste vähendamine tõenditele 
tugineva otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil. Vajaduse 
korral peavad need tegevused võtma 
arvesse sugude- ja geneetiliste rühmade 
vahelisi lahknevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
sotsiaalsete tegurite ja keskkonnast ja 
kliimast lähtuvate tegurite) mõistmine, 
tervishoiu edendamise ja haiguste 
ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; puuetega inimestele 
kättesaadava hooldus- ja ravisüsteemi 
tüübist, piisavusest ja kvaliteedist tuleneva 
ebavõrdsuse, sealhulgas selle mõjude (nt 
sõltumatuse kaotamine) mõistmine; 
hooldussüsteemide määratlusega seotud 
kasutajate kaasamist soodustava poliitika 
ja tavade uurimine, käsitledes vanurite ja 
puuetega inimeste, eelkõige 
intensiivsemat tuge vajavate inimeste
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vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

aktiivsena vananemist, sõltumatut ja 
toetatud elamist; inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele, nt Euroopa 
tervishoiusüsteemide kohta tehtud 
uuringutele tugineva otsusetegemise, 
nende tõhususe hindamise kaudu seoses 
nende vastavusega puuetega inimeste 
vajadustele, eelkõige seoses töökoha 
leidmise ja selle säilitamisega, parimate 
tavade vahetamise, uuendusliku 
tehnoloogia ja uuenduslike meetmete abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1347
Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 

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

ravimine; teadmiste kasutuselevõtt 
kliinilises töös ja laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine ja organiseerimine; 
tõhusate e-tervise süsteemide 
rakendamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; patsientide 
vajadusi rahuldavad uuenduslikud 
ortopeedilised vahendid; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist:
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine 
erinevates sotsiaal-majanduslikes 
kontekstides; tõhusate
uurimisprogrammide väljatöötamine ja 
haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
parandamine; järelevalve parandamine 
nakkushaiguste üle Euroopa Liidus ja 
selle naaberriikides ning epideemiate ja 
uute haiguste vastu võitlemiseks 
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teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1349
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 

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

selle naaberriikides ning epideemiate ja 
uute haiguste vastu võitlemiseks 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 
mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; järelevalve ja 
valmisoleku parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

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

nakkushaiguste üle Euroopa Liidus ja 
selle naaberriikides ja epideemiate ja uute 
haiguste vastu võitlemiseks valmisoleku 
parandamine; paremate ennetavate 
vaktsiinide väljatöötamine; in-silico 
meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 
hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 
haiguse ravimine; teadmiste kasutuselevõtt 
kliinilises töös ja laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. fr

Selgitus

Uute epideemiate vastu võitlemine seisneb eelkõige kõrgendatud järelevalves Euroopa Liidus 
ja selle naaberriikides ning samuti nende epideemiate tekkekohtade läheduses, mis on sageli 
arenguriikides. See eeldab diagnostiliste vahendite olemasolu, mis on kohandatud nende 
riikide sotsiaal-majanduslikele tingimustele, samuti hästi koolitatud töötajate ja toimivate 
tervishoiusüsteemide olemasolu.

Muudatusettepanek 1351
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
tervist määravate tegurite (sealhulgas 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

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

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 
haiguste ennetamise parandamine; haiguse 
mõistmine ja diagnoosimise parandamine. 
Kõnealune fookus peaks hõlmama 
mittesekkuvaid teaduslikult põhistatud 
meetodeid, näiteks muusika- ja 
kunstiteraapia, psühholoogiline teraapia 
ja erinevad stiimulravimeetodid; 
järelevalve ja valmisoleku parandamine; 
tõhusate uurimisprogrammide 
väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 
hindamise parandamine; paremate 
ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-
silico meditsiini kasutamine haiguste 
kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 
parandamiseks; haiguse ravimine; 
teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses; terviseandmete 
parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 
sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 
mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 
hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 
edendamine; teaduslike vahendite ja 
meetodite parandamine, et toetada 
poliitikakujundamist ja regulatiivseid 
vajadusi; tervishoiusüsteemide 
kujundamine võimalikult tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning erinevuste 
vähendamine tõenditele tugineva 
otsusetegemise, parimate tavade 
vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 
uuenduslike meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Ühenduses eesmärgiga „Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu” peaksid olulisemat 
rolli mängima valdkondadevahelised tervisealased teadusuuringud. Tõhusaks 
terviseedendamiseks on vaja paremat arusaamist Euroopa tervishoiusüsteemides toimuvatest 
sotsiaalsetest, kultuurilistest, eetilistest ja suhtlusprotsessidest. Lisaks soovitame, et 
hõlmataks teadusuuringud teaduslike, mittesekkuvate meetodite, näiteks muusikateraapia ja 
psühhoteraapia valdkonnas.
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Muudatusettepanek 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Tervist määravate tegurite ja haiguste mõistmine nõuab põhjalikumaid teadmisi bioloogiliste 
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muutuste tundemärkidest (biomarkeritest) ja bioloogilise ülesehituse eri tasandeid (geenid, 
rakud, koed, organid jne) ühendavate peamiste sündmuste vahelistest seostest.

Muudatusettepanek 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 1355
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa biomajanduse ees seisvad 
ülesanded: toiduga kindlustatus, k.a
toiduohutus, säästev põllumajandus ja 
metsandus, mere- ja merendusuuringud

Or. en

Muudatusettepanek 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa biomajanduse ees seisvad 
ülesanded: toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, metsandus, mere-, 
merendus- ja mageveeuuringud

Or. en

Muudatusettepanek 1361
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, vesi, mere- ja 
merendusuuringud, vesiviljelus, 
biomajandus ning elurikkuse kaitse

Or. pt

Selgitus

Nimetatud prioriteetide hulka kuuluvad ning on nendega seotud ka vesi kui loodusvara, 
vesiviljelus ja elurikkuse kaitse.
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Muudatusettepanek 1362
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Biomajandus: toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biopõhised 
tööstusharud

Or. en

Selgitus

Euroopa strateegia „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” 
kohaselt hõlmab biomajandus taastuvate bioloogiliste ressursside tootmist ning nende 
muundamist toiduaineteks, loomasöödaks, biopõhisteks toodeteks ja bioenergiaks. 
Biomajanduse alla kuuluvad neli peamist sektorit, mida tuleks „Biomajanduse” 
põhieesmärgist toetada: põllumajandus ja metsandus, kalandus ja vesiviljelus; biopõhised 
tööstusharud ning toiduained. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Muudatusettepanek 1363
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada jätkusuutlikult 
toodetud ohutu ja kvaliteetne toit ja muud
biotoorainel põhinevad tooted, arendades 
selleks konkurentsivõimelise ja vähese 
CO2-heitega tarneahelate kõrval välja 
tootlikud, jätkusuutlikud ja 
ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid ning elurikkuse taastamist. See 
kiirendab üleminekut jätkusuutlikule 
Euroopa biomajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse ning kõrge toiteväärtusega
toidu ja muude biotoorainel põhinevate 
toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmis- ja 
toiduainete töötlemise süsteemid ning 
edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1366
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 – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja jätkusuutlike
tarneahelate kõrval välja tootlikud ja 
ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1367
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 
ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 
teenuseid. See kiirendab üleminekut 
jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele.

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 
kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 
põhinevate toodete varu, arendades selleks 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-
heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 
ja ressursitõhusad ning kindlad
esmatootmissüsteemid ning edendades 
asjakohaseid ökosüsteemi teenuseid. See 
kiirendab üleminekut jätkusuutlikule 
Euroopa biomajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1368
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 
suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70%, et toita 2050. aastaks 
9 miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Sellise toiduga seotud hädaolukorra 
puhul ei ole õigustatud praegune 
tasakaalustamatus riikide sageli 
ülemäärase tootmise ja regulaarselt kõrge 
toidukaupade impordi vahel ega ka 
praeguse ülemaailmse toiduvõrgustiku 
üha suurenev keerukus. Sellest tulenevalt 
on oluline, et ELil oleks parem ülevaade 
toiduvarude ringlusest, võttes arvesse 
eelkõige aastaaegade vaheldumist, toodete 
päritolu ja toiduainete päritolu jälgitavust.
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10% liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20%. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60%), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40% ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30% kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 
suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
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paljusust. 50% võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

Or. fr

Selgitus

Toiduainete parem jälgitavus on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke, et paremini tuvastada 
toidumürgituste päritolu ja vältida viivitusi saasteallika tuvastamisel. Eriti asjakohane on 
2011. aasta juunis Saksamaal aset leidnud bakteri Escherichia coli puhanguga seotud 
rahvatervisealase kriisi näide.

Muudatusettepanek 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut, 
taskukohast, toitvat ja kindlat toiduvaru 
Euroopa ning kogu maailma suurenevale 
elanikkonnale. Hinnangute kohaselt peavad 
maailma toiduvarud suurenema 70%, et 
toita 2050. aastaks 9 miljardi suurust 
maailma elanikkonda. Põllumajandus 
tekitab ligikaudu 10% liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
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suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 
suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20%. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku ja muude ressursside
varud vähenevad (oletatavalt väheneb nafta 
ja vedelgaasi tootmine 2050. aastaks 
ligikaudu 60%), peab Euroopa tagama ka 
piisava tooraine-, vee-, energia- ja 
tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 
(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 
aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40%
ladustatakse) tähendavad väga suurt 
probleemi ja kulusid, hoolimata oma 
võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 
visatakse hinnangute kohaselt ära 30%
kogu arenenud riikides toodetud toidust. 
On vaja suuri muutusi, et seda liidus 2030. 
aastaks 50% võrra vähendada. Lisaks ei 
takista riigipiirid looma- ja taimekahjurite 
ning -haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
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esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 
suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70%, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10% liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20%. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60%), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
puhta vee ressursside, energia- ja 
tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 
(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 
aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40%
ladustatakse) tähendavad väga suurt 
probleemi ja kulusid, hoolimata oma 
võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 
visatakse hinnangute kohaselt ära 30%
kogu arenenud riikides toodetud toidust. 
On vaja suuri muutusi, et seda liidus 2030. 
aastaks 50% võrra vähendada. Lisaks ei 
takista riigipiirid looma- ja taimekahjurite 
ning -haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 
patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
energia- ja tööstustoodangu varu ning 
säilitama samal ajal oma 
konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 
liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 
tähendavad väga suurt probleemi ja 
kulusid, hoolimata oma võimalikust 
lisaväärtusest. Näiteks visatakse 
hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 
arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 
suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 
50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 
riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning 
-haiguste, sealhulgas zoonoossete 
haigusetekitajate ja toidust pärineva 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 
tulema toime suurema konkurentsiga 
piiratud ja ammenduvate loodusvarade 
nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 
esmatootmise süsteemidele 
(põllumajandusele, metsandusele, 
kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 
pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 
toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 
suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 
kohaselt peavad maailma toiduvarud 
suurenema 70%, et toita 2050. aastaks 9 
miljardi suurust maailma elanikkonda. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10% liidu 
kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 
heitkogused Euroopas vähenevad, 
suureneb üleilmne põllumajanduse 
tekitatav heide prognooside kohaselt 
2030. aastaks kuni 20%. Olukorras, kus 
fossiilse süsiniku varud vähenevad 
(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 
tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60%), 
peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 
puhta vee ressursside, energia- ja 
tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 
(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 
aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40%
ladustatakse) tähendavad väga suurt 
probleemi ja kulusid, hoolimata oma 
võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 
visatakse hinnangute kohaselt ära 30%
kogu arenenud riikides toodetud toidust. 
On vaja suuri muutusi, et seda liidus 
2030. aastaks 50% võrra vähendada. Lisaks 
ei takista riigipiirid looma- ja 
taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 
zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 
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patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 
ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 
tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 
turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

pärineva patogeeni levimist. Kuigi 
riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 
liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 
ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 
üliolulised. Probleem on keeruline, 
mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 
sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 
paljusust.

Or. en

Muudatusettepanek 1372
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 
põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 
lõimimise kaudu.

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus ning kalavarude hävimine. 
Piisavalt ei ole kasutatud võimalust 
edendada põllumaade, metsade, mere ja 
magevee ökosüsteemi teenuseid 
põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 
lõimimise ning looduslike kalavarude 
jätkusuutliku kasutamise kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1373
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 
põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 
lõimimise kaudu.

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 
tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 
põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide ning jätkusuutliku ja kindla
tootmise lõimimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 
ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 
ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 
võiks paremini ära kasutada.

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks põllumajandusest ja metsast 
pärineva biomassi ning põllumajandusest, 
veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 
jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 
kasutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 
ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 
ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 
võiks paremini ära kasutada.

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks põllumajandusest ja metsast 
pärineva biomassi ning põllumajandusest, 
veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 
jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 
ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 
ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 
võiks paremini ära kasutada.

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 
pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 
säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
viisil. Näiteks põllumajandusest ja metsast 
pärineva biomassi ning põllumajandusest, 
veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 
jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et põllumajandus ise omab suurt säästva tootmise ja biomassi tootmise 
potentsiaali seda spetsiaalsete põllukultuuride, vastavate omadustega taimede aretamise ja 
mitmeastmelise kasutamisega põllukultuuride puhul.
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Muudatusettepanek 1377
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähesaastava tootmisahela loomine, mis 
tagaks toiduvarud kliimamuutuste ja 
elanikkonna kasvu tingimustes, võib 
hõlmata ka paremaid haldussüsteeme, mis 
vähendavad maa/mere tasandi ja kogu 
tarneahela sisendid miinimumini. 
Põllumajandustootjate kollektiivsed 
teadmised loodusvarade, ökoloogiliste 
protsesside ja toodete kvaliteedi kohta on 
aluseks sõltuvuse vähendamisele välistest 
sisenditest. Lühemad põllumajandusliku 
toidutööstuse ahelad, mis põhinevad 
tarbijate usaldusel ja tootjate lähedusel 
tarbijatele, on ka vähesaastava 
tootmisahela aluseks, olles suunatud 
tarbijate nõudmiste rahuldamisele 
kvaliteetse toidu järele, võttes sealjuures 
arvesse ka loomade heaolu.

Or. en

Muudatusettepanek 1378
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
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toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.

toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas. On 
suur hulk olemasolevaid tunnustatud 
teaduslikke tõendeid seose kohta ühelt 
poolt loodusvarade baasi, k.a elurikkuse 
halvenemise ja teiselt poolt looduslike ja 
poollooduslike ökosüsteemide 
ühiskonnale hädavajalike teenuste 
pakkujatena toimimise vahel ning 
kõnealuse teadustöö tulemusel esitatud 
ettepanekutest lähtuva tegutsemise kohta. 
Eesmärk on luua toidutootmissüsteemid, 
mis selle asemel et kurnata loodusvarasid, 
millest nad sõltuvad, hoopis tugevdavad, 
taastavad ja toidavad ressursibaasi, mis 
võimaldaks jätkusuutlikku rikkuse 
loomist. 

Or. en

Muudatusettepanek 1379
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
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pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.

pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.
Selles suhtes ja eriti selles osas, mis 
puutub teadlaste ja novaatorite 
partnerlussuhete ja võrgustike loomisse, 
tuleb arvesse võtta äärepoolseimate 
piirkondade spetsiifilisi olusid.

Or. pt

Selgitus

Kooskõlas üldise teatisega programmi „Horisont 2020” kohta, (COM(2011) 808 final), tuleb 
arvesse võtta eriolukordi äärepoolseimates piirkondades, eriti mis puutub teadlaste ja 
novaatorite vaheliste partnerlussuhete ja võrgustike loomisse.

Muudatusettepanek 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid minimaalsete jäätmetega ja 
piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Reaktsioone 
sellele, kuidas me toidutootmist loome, 
levitame, turustame, tarbime ja 
reguleerime, tuleb paremini mõista ja 
arendada. Et jõuda selleni nii Euroopas kui 
ka kaugemal, on kõige olulisem teha 
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tõsiseid jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 1381
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 
põhinevaid tooteid väikseimate 
tootmiskulude, keskkonnamõju ja 
kasvuhoonegaaside heitega ning mis 
pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 
teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 
ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 
jõuda selleni nii Euroopas kui ka 
kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 
jõupingutusi üksteisega seotud 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas.

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 
bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 
taastumist võimaldavale kasutamisele, 
jätkusuutlikule esmatootmis- ja 
töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 
toota rohkem toitu, kiudu ja muid 
biotoorainel põhinevaid tooteid 
väikseimate tootmiskulude, 
keskkonnamõju ja kasvuhoonegaaside 
heitega ning mis pakuvad tõhusamaid 
ökosüsteemi teenuseid, tekitavad 
minimaalselt jäätmeid ja loovad piisavalt 
sotsiaalseid väärtusi. Et jõuda selleni nii 
Euroopas kui ka kaugemal, on kõige 
olulisem teha tõsiseid jõupingutusi 
üksteisega seotud teadusuuringute ja 
innovatsiooni vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheline arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
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hindamise institutsioon (IAASTD), mille 
algatas Maailmapank avatud partnerluses 
mitmest sidusrühmast koosneva 
organisatsioonide rühmaga, kelle seas on 
FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, 
Maailmapank ja WHO, ning mis pärast 
ulatuslikku üleilmset teaduslikku 
konsulteerimist on juba andnud põhjaliku 
poliitilise vastuse ja edenemiskava, mis 
peaks saama juhtpõhimõtteks ELi 
lahenduse leidmisel selliste toidu tootmis-
ja tarnesüsteemide leidmisel ja 
juurutamisel, mis ei halvendaks 
ressursibaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 1383
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Ükski heaolu loomise süsteem ei saa aga 
olla konkurentsivõimeline, kui see 
halvendab oma ressursibaasi, millest 
tuleneb kohustus keskenduda tõeliselt 
jätkusuutlikele looduslike protsesside 
rakendamise süsteemidele. Paralleelselt 
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ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

turule suunatud funktsioonidega täidab 
biomajandus ka suurt hulka avalike 
hüvede funktsioone, mida tuleks säilitada 
tagamaks, et ühiskonnale saaks jätkuvalt 
osutada põhiteenuseid, mida turg hetkel ei 
tasusta: põllu- ja metsamaastik, 
põllumaade ja metsade elurikkus, vee 
kvaliteet ja kättesaadavus, mulla 
funktsionaalsus, kliima stabiilsus, õhu 
kvaliteet, vastupidavus üleujutuse ja 
tulekahjude suhtes. Toiduga kindlustatuse, 
jätkusuutliku põllumajanduse ja üldise 
biomajandusega seotud probleemid on nii 
euroopaliku kui ka üleilmse iseloomuga. 
Liidu tasandi meetmed on väga vajalikud, 
et tuua kokku klastrid ning saavutada 
vajalik kandepind ja kriitiline mass, 
millega täiendada üksiku liikmesriigi või 
liikmeriikide rühmade tehtavaid 
jõupingutusi. Mitut toimijat hõlmavad 
meetmed tagavad vajaliku viljaka koostöö 
teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate, 
tarbijate ja lõpptarbijate vahel. Liidu 
tasand on vajalik ka selleks, et tagada 
kõnealuse probleemi sidus lahendamine 
kõikides sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1384
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
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taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, kiudaineks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka ökosüsteemi põhiteenusteks, mida 
praegu arvesse ei võeta, loob suurt 
Euroopa lisaväärtust. Jätkusuutlikult 
korraldatuna võib see vähendada 
esmatootmise ja kogu tarneahela 
ökoloogilist jalajälge. See võib suurendada 
tööstuse konkurentsivõimet ja pakkuda 
töökohti ja ettevõtlusvõimalusi maaelu ja 
rannikupiirkondade arenguks. Toiduga 
kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse, metsanduse ja üldise 
biomajandusega seotud probleemid on nii 
euroopaliku kui ka üleilmse iseloomuga. 
Liidu tasandi meetmed on väga vajalikud, 
et tuua kokku klastrid ning saavutada 
vajalik kandepind ja kriitiline mass, 
millega täiendada üksiku liikmesriigi või 
liikmeriikide rühmade tehtavaid 
jõupingutusi. Mitut toimijat hõlmavad 
meetmed tagavad vajaliku viljaka koostöö 
teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
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mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa-, mere- ja mageveekeskkonnast
pärinevatest taastuvatest ressurssidest ning 
nende muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
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mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet, 
tugevdada Euroopa iseseisvat 
toimetulekut ja pakkuda töökohti ja 
ettevõtlusvõimalusi maaelu ja 
rannikupiirkondade arenguks. Toiduga 
kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1387
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku ja kindlat
tootmist maismaa- ja veekeskkonnast 
pärinevatest taastuvatest ressurssidest ning 
nende muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, loomasöödaks,
biotoorainel põhinevateks toodeteks ja 
bioenergiaks ning ka asjaomasteks 
avalikeks hüvedeks, loob suurt Euroopa 
lisaväärtust. Jätkusuutlikult korraldatuna 
võib see vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, biotoorainel 
põhinevateks toodeteks ja bioenergiaks 
ning ka asjaomasteks avalikeks hüvedeks, 
loob suurt Euroopa lisaväärtust. 
Jätkusuutlikult korraldatuna võib see 
vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi 
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 
mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 
maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 
taastuvatest ressurssidest ning nende 
muutmist toiduks, loomasöödaks,
biotoorainel põhinevateks toodeteks ja 
bioenergiaks ning ka asjaomasteks 
avalikeks hüvedeks, loob suurt Euroopa 
lisaväärtust. Jätkusuutlikult korraldatuna 
võib see vähendada esmatootmise ja kogu 
tarneahela ökoloogilist jalajälge. See võib 
suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja 
pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi 
maaelu ja rannikupiirkondade arenguks. 
Toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku 
põllumajanduse ja üldise biomajandusega 
seotud probleemid on nii euroopaliku kui 
ka üleilmse iseloomuga. Liidu tasandi
meetmed on väga vajalikud, et tuua kokku 
klastrid ning saavutada vajalik kandepind 
ja kriitiline mass, millega täiendada üksiku 
liikmesriigi või liikmeriikide rühmade 
tehtavaid jõupingutusi. Mitut toimijat 
hõlmavad meetmed tagavad vajaliku 
viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 
põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate 
ja lõpptarbijate vahel. Liidu tasand on 
vajalik ka selleks, et tagada kõnealuse 
probleemi sidus lahendamine kõikides 
sektorites ning tugevad sidemed 
asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
koordineerimine liidu tasandil ergutab 
vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 
neid kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1390
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
veekasutuse tõhusust käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega, ühise 
kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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



AM\907849ET.doc 71/177 PE492.789v01-00

ET

COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
veekasutuse tõhusust käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega, ühise 
kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
liidu julgeolekustrateegiaga, välis- ja 
arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teadusuuringute 
ja innovatsiooni parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust ja 
aitab edasi arendada jätkusuutlikku maa-, 
mere- ja ookeanihaldust ja biomajanduse 
turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 1393
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 
keskendutakse sotsiaalsele ja 
majanduslikule kasule ning 
biomajandusega seotud sektorite ja turu 
uuendamisele, toetavad 
valdkondadevahelised teadusuuringud, mis 
soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 
praktika, toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni. Need järgivad ka 
laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis 
hõlmab nii tehnoloogilist, 
mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 
kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
kaubamärke ja teenuseid.

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 
keskendutakse ökoloogilisele, sotsiaalsele, 
keskkonna-alasele ja majanduslikule kasule 
ning biomajandusega seotud sektorite, osa 
võtvate osalejate ja turu uuendamisele, 
toetavad valdkondadevahelised 
teadusuuringud, mis soodustavad 
innovatsiooni ja viivad uue praktika, 
säästvate toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni. Need järgivad ka 
laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis 
hõlmab nii tehnoloogilist, 
mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 
kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
kaubamärke ja teenuseid. Täielikku 
tunnustamist väärib 
põllumajandustootjate ja VKEde 
potentsiaal innovatsiooni valdkonna 
toetamisel. Bioloogilisel tootmisel 
põhineva majandusliku käsitusviisi puhul 
võetakse arvesse kohalike teadmiste 
olulisust suutlikkuse tõstmise seisukohalt, 
samas aitavad need kohaneda ka 
tingimuste erinevuste ja tootmise 
keerukusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1394
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Säästev põllumajandus ja metsandus (a) Säästev põllumajandus, sh 
maaharimine, karjakasvatus ja metsandus

Or. en
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Muudatusettepanek 1395
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Säästev põllumajandus ja metsandus (a) Säästev põllumajandus

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele
põllumajandus- ja 
metsandussüsteemidele, mis on nii 
ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega) kui ka vastupidavad, ning samal 
ajal maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumale ja tootlikumale
põllumajandusele, mis on nii 
ressursitõhus (sealhulgas vähese CO2-
heitega) kui ka vastupidav, suutes samal 
ajal täita arenevast biomajandusest 
tulenevaid uusi nõudmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 1397
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 – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja 
metsandussüsteemidele, mis on nii 
ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega) kui ka vastupidavad, ning samal 
ajal maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal selliseid loodusressursse nagu 
vesi ja mullastik ning säilitada ja
tõhustada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse jätkusuutlikuma
ja tootlikuma põllumajanduse, k.a 
loomakasvatuse kujundamisele, mis on nii 
ressursitõhus (sealhulgas vähese CO2-
heitega) kui ka vastupidav ja tekitab 
vähem jäätmeid. Lisaks keskendutakse 
tegevuses maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele ning 
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säästva tarbimise edendamisele. Eelkõige 
on metsanduse jaoks eesmärk säästvalt 
toota bioressursipõhiseid tooteid, 
ökosüsteemi teenuseid ja piisavas koguses 
biomassi, võttes nõuetekohaselt arvesse 
metsanduse majanduslikke, ökoloogilisi ja 
sotsiaalseid aspekte. Tegevuses 
pööratakse peatähelepanu selliste 
ressursitõhusate metsandussüsteemide 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse 
edasiarendamisele, mis on väga olulised 
metsade vastupanuvõime suurendamise ja 
elurikkuse kaitse seisukohalt ja mis 
suudavad rahuldada kasvavat nõudlust 
biomassi järele. Arvesse tuleks võtta ka 
selliseid metsaga seotud teenuseid nagu 
vee puhastamine ja elurikkuse (k.a 
põllumajanduskahjurite looduslike 
vaenlaste puhul) hoidmine ning 
kultuurilisi küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid globaalsel tasandil, 
sealhulgas kaitsta elurikkust ja 
looduslikke elupaiku ning saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses soodustatakse süsteemset 
lähenemist ja keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
sealhulgas mahepõllumajandusele, mis on 
nii ressursitõhusad (sealhulgas vähese 
CO2-heitega ja vähese sisendiga) kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 



AM\907849ET.doc 77/177 PE492.789v01-00

ET

maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele, 
mille eesmärk on tagada toiduainete 
tootmise süsteemide mitmekesisus.

Or. en

Muudatusettepanek 1400
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse, k.a elurikkust
ja tõhustada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega, vähese välise 
sisendiga ja mahepõllumajandus), 
loodusvarasid hoidvad, mitmekesised ja 
võimelised kohanema muutuva 
keskkonnaga kui ka vastupidavad, ning 
samal ajal maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja erinevate toidutootmissüsteemide
poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1401
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse, sealhulgas 
elurikkust Euroopa ja maailma 
perspektiivis, ja tõhustada ökosüsteemi 
teenuseid, sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele, paindlikumatele ja 
tootlikumatele põllumajandus- ja 
metsandussüsteemidele, mis on nii 
ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega, vähese välise sisendiga ja 
mahepõllumajandus), loodusvarasid
hoidvad ja täiendavad, mitmekesised ja 
võimelised kohanema muutuva 
keskkonnaga kui ka vastupidavad, ning 
samal ajal maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja erinevate toidutootmissüsteemide 
poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse, sealhulgas 
elurikkust Euroopa ja maailma 
perspektiivis, ja tõhustada ökosüsteemi 
teenuseid, sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus-, karjakasvatus- ja 
metsandussüsteemidele, mis on 
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elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-
heitega, vähese välise sisendiga ja 
mahepõllumajandus), loodusvarasid 
hoidvad, mitmekesised ja võimelised 
kohanema muutuva keskkonnaga ja
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja erinevate toidutootmissüsteemide
poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Selgitus

Karjakasvatussektor tuleb ära nimetada, kuna see moodustab olulise osa ELi 
põllumajandustootmise koguväärtusest. Ettepanekud ei peaks otsima mitte ainult tehnilisi 
lahendusi tõhususe suurendamiseks, vaid keskenduma ka ressursse säästvatele 
tootmissüsteemidele.

Muudatusettepanek 1403
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursside baasi ning 
elurikkust ja tõhustada ökosüsteemi 
teenuseid, sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on ressursitõhusad (sealhulgas vähese 
CO2-heitega), loodusressursse hoidvad, 
mitmekesised ja vastupidavad, ning samal 
ajal maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1404
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse, sealhulgas 
elurikkust Euroopa ja maailma 
perspektiivis, ja tõhustada ökosüsteemi 
teenuseid, sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega, vähese 
sisetarbimisega, integreeritud 
põllumajandusega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Or. es

Selgitus

Selles muudatusettepanekus nimetatakse elurikkust loodusvaraks ja lisatakse, et seda on vaja 
kaitsta; selle saavutamiseks panustatakse tegevusaladele, milles kasutatakse varasid tõhusalt.

Muudatusettepanek 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
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ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning põllumajandustoodete kvaliteedi ja 
väärtuse suurendamisele ja
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ning säilitada ja 
tõhustada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutusega ja seda leevendada. 
Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 
vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 
ning samal ajal maapiirkondade 
elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 
teenuste, ideede ja poliitikameetmete 
väljatöötamisele.

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 
biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 
samal ajal loodusressursse ja tõhustada 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 
hakkama kliimamuutusega ja seda 
leevendada. Tegevuses keskendutakse 
jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 
põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 
mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas vee 
osas ja vähese CO2-heitega) kui ka 
vastupidavad, ning samal ajal 
maapiirkondade elatusvahendite 
edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 
ja poliitikameetmete väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1408
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Säästev metsandus
Eesmärk on toota metsadest säästvalt ja 
piisavas koguses biomassi, võttes 
nõuetekohaselt arvesse metsanduse 
majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid 
aspekte. Seeläbi kaitstakse loodusressurssi 
ja kindlustatakse ökosüsteemi teenused, 
k.a kohanemine kliimamuutustega ja 
nende leevendamine. Tegevuses 
pööratakse peatähelepanu suure 
tootlikkusega, ressursitõhusate ja metsade 
vastupanuvõime ja elurikkuse 
suurendamise seisukohalt oluliste ning 
metsandusest saadava biomassile 
esitatavaid uusi nõudmisi täitvate 



AM\907849ET.doc 83/177 PE492.789v01-00

ET

metsandussüsteemide edasiarendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Säästev ja konkurentsivõimeline 
põllumajanduslik toidutööstus ohutu ja 
tervisliku toitumise nimel

(b) Säästev ja konkurentsivõimeline 
põllumajanduslik toidutööstus ohutu, 
taskukohase ja tervisliku toitumise nimel

Or. en

Muudatusettepanek 1410
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine, samuti toidu tarbimine
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav,
mitmekesine, tervislik, ehtne, kõrge 
kvaliteediga ja ohutu toit, teadlikud 
tarbijavalikud ja konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid
ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 
jäätmeid ja kasvuhoonegaase.
Konkurentsivõimet võib määratleda eri 
tasanditel ning eesmärk on saavutada 
süsteemid, mis võimaldavad talunikel olla 
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konkurentsivõimelised kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil; ELi lähenemisviis 
peaks olema järjekindel, nii et 
konkurentsivõime üleilmsel turul ei tohiks
minna vastuollu ELi jõupingutuste ja 
rahastamisega selle nimel, et luua elavaid 
kohalikke majanduskeskkondi ning 
lühikesi toidu tootmis- ja tarneahelaid. 
Seni „konkurentsivõimelisteks” ja 
„tootlikeks” peetud suure 
sisendiintensiivsusega tootmissüsteemide 
negatiivseid välismõjusid tuleks 
laiapõhjaliselt arvesse võtta ning kõik 
„taskukohase” toidu mõisted peaksid 
võtma arvesse ka maksumaksjale ja riigi 
rahakotile põhjustatavat keskkonna- ja 
rahvatervise mõju kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 1411
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine ning toidu tarbimine
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav 
mitmekesine, tervislik, ehtne, kvaliteetne
ja ohutu toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid 
ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 
jäätmeid ja kasvuhoonegaase.

Or. en
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Muudatusettepanek 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine, samuti toidu tarbimine
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav 
mitmekesine, tervislik, ehtne, kvaliteetne
ja ohutu toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid 
ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 
jäätmeid ja kasvuhoonegaase.

Or. en

Selgitus

Toidutootmise suur mitmekesisus säilitab ja parandab toidu mitmekesisust toidulaual ning 
parandab kodanike tervist ja heaolu. Tarbijaid ja tootjaid taasühendav ja kogu ahelat hõlmav 
lähenemisviis ehtsale ja loomulikule toidule on kasulik rahvatervisele ning toob kaasa 
säästvama tarbijakäitumise.

Muudatusettepanek 1413
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine, samuti toidu tarbimine
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
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kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

keskmes on kõikidele kättesaadav 
mitmekesine, tervislik, kvaliteetne ja ohutu 
toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike ja keskkonna
nõuetele ohutu, tervisliku ja taskukohase 
toidu järele ning muuta toiduainete ja 
sööda töötlemine ja turustamine 
säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav tervislik 
ja ohutu toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
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ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu
järele ning muuta toiduainete ja sööda 
töötlemine ja turustamine säästvamaks 
ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav tervislik 
ja ohutu toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

ohutu, tervisliku ja taskukohase 
kvaliteettoidu järele ning muuta 
toiduainete ja sööda töötlemine ja 
turustamine säästvamaks ning toidusektor 
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav tervislik 
ja ohutu kvaliteettoit, teadlikud 
tarbijavalikud ja konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Or. it

Muudatusettepanek 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 
ja turustamine säästvamaks ning 
toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 
Tegevuse keskmes on kõikidele 
kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 
teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 
kasvuhoonegaase.

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 
ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 
ning muuta toiduainete ja sööda 
töötlemine, turustamine ja tarbimine
säästvamaks ning toidusektor
konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 
keskmes on kõikidele kättesaadav tervislik 
ja ohutu toit, teadlikud tarbijavalikud ja 
konkurentsivõimelised 
toidutöötlemismeetodid, mille juures 
kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 
vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja
kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Vee-elusressursside võimaluste 
ärakasutamine

(c) Veeressursside võimaluste 
ärakasutamine kalavarude jätkusuutliku 
majandamise kaudu

Or. en

Muudatusettepanek 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada säästval viisil 
veeressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
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palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu, võttes piisavalt arvesse nii 
merekeskkonna piiranguid kui ka 
võimalusi. Meredel ja ookeanidel on 
tähtis osa ka kliima reguleerimisel ning 
neid mõjutavad suuresti inimtegevus ja 
kliimamuutused. Üldeesmärk on saada nii 
mere- kui ka merendusvaldkonna jaoks 
ühiseid teaduslikke ja tehnoloogilisi 
teadmisi, et vallandada arvukate mere- ja 
merendusvaldkondade nn sinise kasvu 
potentsiaal, vähendades samas CO2
jalajälge ja reostust, kaitstes 
merekeskkonda ja kohanedes 
kliimamuutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 

Eesmärk on hallata vee-elusressursse, et 
suurendada võimalikult palju sotsiaalset ja 
majanduslikku kasu, mida pakuvad 
Euroopa ookeanid, mered ja siseveekogud. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust, hüvesid ja teenuseid pakkuvate 
ökosüsteemide säästvat haldust ning 
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Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Euroopa konkurentsivõimelist ja samas 
keskkonnasõbralikku vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast ja meresõidualast
innovatsiooni, et ergutada nn sinist kasvu. 
Mere-, siseveekogude ja merenduse 
valdkondadevahelisi teaduslikke ja 
tehnoloogilisi teadmisi kogutakse selleks, 
et vallandada merede ja siseveekogude 
potentsiaal arvukates mere- ja 
merendusvaldkondades, kaitstes samal 
ajal keskkonda ja kohanedes 
kliimamuutustega.
.

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu. Ei tohi unustada 
ettevaatuspõhimõtet, samuti 
kodanikuühiskonna muresid 
biotehnoloogia kasutamise ja levitamise 
suhtes avatud mere ökosüsteemides.



AM\907849ET.doc 91/177 PE492.789v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1422
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered,
kaitstes elurikkust ja toetades ökosüsteemi 
teenuseid. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas aidata kõige paremini tagada 
toiduvarusid, arendades maailmamajanduse 
tingimustes jätkusuutlikku ja 
keskkonnahoidlikku kalandust ning 
Euroopa vesiviljelust. Avatud mere 
ökosüsteemide puhul on vaja hoolikalt 
arvestada biotehnoloogia kasutamisest 
tulenevate keskkonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1423
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
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kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu. Neil tegevustel tuleb 
arvesse võtta kodanikuühiskonna 
seisukohti teatud biotehnoloogia liikide 
kasutamise vastu avatud mere 
ökosüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 1424
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada ja hoida säästval 
viisil vee-elusressursse, et suurendada 
võimalikult palju sotsiaalset ja 
majanduslikku kasu, mida pakuvad 
Euroopa ookeanid ja mered. Tegevuses 
keskendutakse sellele, kuidas aidata kõige 
paremini tagada toiduvarusid, arendades 
maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik



AM\907849ET.doc 93/177 PE492.789v01-00

ET

COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada säästval viisil vee-
elusressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Eesmärk on kasutada ja hoida säästval 
viisil vee-elusressursse, et suurendada 
võimalikult palju sotsiaalset ja 
majanduslikku kasu, mida pakuvad 
Euroopa ookeanid ja mered. Tegevuses 
keskendutakse sellele, kuidas aidata kõige 
paremini tagada toiduvarusid, arendades 
maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust. 
Keskendutakse ka sellele, kuidas 
soodustada biotehnoloogia kaudu 
merendusalast innovatsiooni, et ergutada 
nn sinist kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat (sh toitained, energia, 
süsinik, vee- ja maakasutus), säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust, kasutades 
täielikult ära biojäätmete 
kasupotentsiaali, milleks on hädavajalik 
luua suletud toitainete ring linna- ja 
maapiirkondade vahel. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste teise ja 
kolmanda põlvkonna arendamine, 
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tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

põllumajanduse ja metsanduse
esmatootmisest pärineva biomassi ja 
muude jääkide, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine ning linnapiirkondade 
biojäätmete muundamine tõhusa 
puhastamise teel põllumajanduse 
sisenditeks. Sellega edendatakse uusi 
turge ja luuakse esmatootjatele 
potentsiaalseid uusi tuluallikaid
standardimise, sertifitseerimiskavade,
regulatiivse ja tutvustamistegevuse, 
välikatsete ja muu tegevuse toetamise 
kaudu, võttes arvesse biomajanduse mõju 
maakasutusele ja maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1427
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Eesmärk on edendada taastuvenergia 
baasil toimivat energiatõhusat, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, vajaduse korral uute turgude
avamine standardimise, kuid ka
regulatiivse ja tutvustamistegevuse ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikku mõju maakasutusele ja 
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maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
säästvat ja konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust, kaitstes ressursse 
ja kasutades neid tõhusalt. Tegevuse 
keskmes on biomajanduse edendamine 
tavapäraste tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, kuid ka diferentseerimise,
regulatiivse ja tutvustamistegevuse, 
välikatsete ja muu tegevuse toetamise 
kaudu, võttes arvesse biomajanduse mõju 
maakasutusele ja maakasutuse muutustele,
samuti kodanikuühiskonna seisukohti ja 
muresid.

Or. en

Muudatusettepanek 1429
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
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ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele, samuti 
kodanikuühiskonna seisukohti ja 
muresid.

Or. en

Muudatusettepanek 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks (ka vee ja 
energia osas), biokütuste integreeritud 
rafineerimistehaste arendamine, 
esmatootmisest pärineva biomassi, 
biojäätmete ja biotoorainel põhineva 
tööstuse kõrvalsaaduste kasutamine, uute 
turgude avamine standardimise, 
regulatiivse ja tutvustamistegevuse,
välikatsete ja muu tegevuse toetamise 
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biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

kaudu, võttes arvesse biomajanduse mõju 
maakasutusele ja maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste tootmine 
ja kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
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konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, selliste
biokütuste integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, mis toodavad ja kasutavad
esmatootmisest pärinevat biomassi,
biojäätmeid ja biotoorainel põhinevat 
tööstuse kõrvalsaadusi, uute turgude 
avamine standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste tootmine 
ja kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
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maakasutuse muutustele. maakasutuse muutustele.

Or. en

Selgitus

Integreeritud biorafineerimisseadmete arendamist ei tohi piirata ainult ressursside 
kasutamisega.

Muudatusettepanek 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Eesmärk on edendada vähese heitega, 
ressursitõhusat, säästvat ja 
konkurentsivõimelist Euroopa 
biotehnoloogia tööstust. Tegevuse keskmes 
on biomajanduse edendamine tavapäraste 
tööstusprotsesside ja toodete 
ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 
energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 
integreeritud rafineerimistehaste 
arendamine, esmatootmisest pärineva 
biomassi, biojäätmete ja biotoorainel 
põhineva tööstuse kõrvalsaaduste 
kasutamine, uute turgude avamine 
standardimise, regulatiivse ja 
tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 
tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 
biomajanduse mõju maakasutusele ja 
maakasutuse muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Valdkondadevahelised mere- ja 
merendusuuringud
Mere elus- ja elutute ressursside 
kasutamisest, merest saadava energia eri 
allikate kasutamisest ja mere 
mitmesugustest eri kasutusviisidest kerkib 
küsimus teaduslike ja tehnoloogiliste 
probleemide valdkondadevahelistest 
lahendustest. Meredel ja ookeanidel on 
tähtis osa ka kliima reguleerimisel, samas 
mõjutavad neid suuresti sisemaal, 
rannikutel ja meredel toimuv inimtegevus 
ning samuti kliimamuutused. Üldeesmärk 
on saada nii mere kui ka merenduse alal 
valdkondadevahelisi teaduslikke ja 
tehnoloogilisi teadmisi (k.a pelaagiliste 
lindude uurimise teel), et vallandada 
arvukate mere- ja merendusvaldkondade 
nn sinise kasvu potentsiaal, kaitstes samal 
ajal merekeskkonda ja kohanedes 
kliimamuutustega. Selline kõiki 
programmi „Horisont 2020” eesmärke ja 
sambaid hõlmav strateegiline 
kooskõlastatud lähenemisviis mere- ja 
merendusuuringutele aitab ka ellu viia 
asjaomaseid kesksete sinise kasvu 
eesmärkide saavutamisele suunatud ELi 
poliitikavaldkondi.

Or. en

Selgitus

Teresa Riera Madurelli raporti alusel, muudatusettepanek 168. Muudatus lisamaks, et teatud 
merelindude liikide uurimine areneb kiiresti ning on osutumas merekeskkonna laiema 
mõistmise seisukohast äärmiselt kasulikuks.

Muudatusettepanek 1436
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a. Eesmärk on varuda piisavalt toitu, 
sööta, biomassi ja muid tooraineid ning 
kaitsta samal ajal loodusressursse ja 
tõhustada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas saada hakkama 
kliimamuutustega ja neid leevendada, 
arendades samas teenuseid, ideid ja 
poliitikat maapiirkonna elatusvahendite, 
k.a arktika põliselanike elatusvahendite 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1437
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on minna aina napimate 
ressursside, suureneva energiavajaduse ja 
kliimamuutuse tingimustes üle 
usaldusväärsele, jätkusuutlikule ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile.

Erieesmärk on minna aina napimate 
ressursside, suureneva energiavajaduse ja 
kliimamuutuse tingimustes üle 
usaldusväärsele, taskukohasele, 
jätkusuutlikule ja konkurentsivõimelisele 
energiasüsteemile.

Or. de

Muudatusettepanek 1438
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega. 



PE492.789v01-00 102/177 AM\907849ET.doc

ET

jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 %
Euroopa energiasüsteemist toetub ikka 
veel fossiilkütustele ning see sektor tekitab 
80 % liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5 %
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja 
gaasiimpordist. Maailmaturu kõikuvate 
energiahindade ja energiavarustuse 
kindlusega seotud probleemide tingimustes 
kulutavad Euroopa tööstus ja tarbijad aina 
suurema osa oma sissetulekust energiale.

Lisaks peaks taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osakaal olema 
2020. aastaks 20% energia lõpptarbimisest 
koos 20% energiatõhususe eesmärgiga. 
Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
võime tekitada vähem CO2-heidet, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Selline 
reform on vajalik, sest maailmaturu
kõikuvate energiahindadega seotud 
probleemide tingimustes (millega 
kaasnevad mureküsimused seoses 
energiavarustuskindlusega), kus suureneb 
maksusurve energiaallikatele ja tuleb teha 
suuri kulutusi ELi keskkonnapoliitika 
nõuete täitmiseks, kulutavad Euroopa 
tööstus ja tarbijad aina suurema osa oma 
sissetulekust energiale.

Or. it

Muudatusettepanek 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 %

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiasäästu
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energiatõhususe eesmärgiga. Nende 
eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
võime tekitada vähem CO2-heidet, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

eesmärgiga. Aastaks 2050 tuleb saavutada 
kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähenemine 80–95% võrra. Selle 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
taastuvenergia tehnoloogiad moodustama 
käesoleva sajandi keskpaigaks suurima 
osa Euroopa energiavarustusest. Sellega 
peab kaasnema kaugelevaatav 
energiatõhususe poliitika kui kõige 
kulutasuvam viis meie pikaajaliste 
süsinikuheite vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks. Seetõttu on kohane 
suunata käesoleva eesmärgi saavutamise 
eelarvest kolmveerand taastuvenergia ja 
energiatõhususe probleeme käsitlevatele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile. 
Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
jätkusuutliku võime tekitada vähem CO2-
heidet, energiajulgeoleku ja taskukohasuse, 
ning tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Aastaks 2050 tuleb saavutada 
kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähenemine 80–95% võrra. Kõik energia 
tegevuskava 2050 süsinikuheite 
vähendamise stsenaariumid näitavad, et 
sajandi keskpaigaks annavad suurima osa 
energiavarustustehnoloogiatest 
taastuvenergia tehnoloogiad. Sellega peab 
kaasnema kaugelevaatav energiatõhususe 
poliitika kui kõige kulutasuvam viis meie 
pikaajaliste süsinikuheite vähendamise 
eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu on 
kohane suunata käesoleva eesmärgi 
saavutamise eelarvest kolmveerand 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
probleeme käsitlevatele teadusuuringutele
ja innovatsioonile. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades fossiilkütuste 
alternatiivide arendamise, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
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probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1441
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Aastaks 2050 tuleb saavutada 
kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähenemine 80–95% võrra. Kõik 
„Energia tegevuskava aastani 2050” 
stsenaariumid näitavad, et 
energiavarustuse tehnoloogiatest 
moodustavad selle sajandi keskpaigaks 
suurima osa taastuvenergia tehnoloogiad 
ja eesmärkide saavutamise võti on 
energiatõhusus. Seetõttu on kohane 
suunata käesoleva eesmärgi saavutamise 
eelarvest 85% taastuvenergia ja energia 
lõpptarbimise tõhususe probleeme 
käsitlevatele teadusuuringutele ja 
innovatsioonile. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades taastuvenergia, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
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tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. 2050. aastaks tuleks 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 80–95%. „Energia 
tegevuskava aastani 2050” süsinikuheite 
vähendamise stsenaariumid osutavad, et 
piisavate investeeringute ja piisava 
rakendamise korral peaks sajandi 
keskpaigaks suurima osa 
energiavarustustehnoloogiatest andma 
taastuvenergia tehnoloogiad. Seetõttu on 
asjakohane suunata kõnealusele 
eesmärgile eraldatavast eelarvest 
proportsionaalselt vahendeid 
teadusuuringutele ja innovatsioonile 
taastuvate energiaallikate valdkonnas.
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suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
võime tekitada vähem CO2-heidet, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1443
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Seetõttu on kohane suunata 
käesoleva eesmärgi saavutamise eelarvest 
enamik taastuvenergia, energia 
salvestamise, süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise, CO2-neutraalse 
energiatootmise ja võrguhalduse 
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konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

täiustamise ning energiatõhususe 
probleeme käsitlevatele teadusuuringutele 
ja innovatsioonile. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1444
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Seetõttu on oluline 
keskenduda optimaalse lahenduse 
leidmisele taastuvenergia 
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vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

integreerimiseks, tasakaalustades 
elektrivõrku dünaamiliste ja 
keskkonnatundlike 
tootmistehnoloogiatega. Nende 
eesmärkide saavutamiseks tuleb 
energiasüsteemi uuendada, ühendades 
võime tekitada vähem CO2-heidet, 
energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 
tugevdada samal ajal Euroopa 
majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 
on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 
80% Euroopa energiasüsteemist toetub 
ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 
tekitab 80% liidu kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5%
liidu sisemajanduse koguproduktist 
(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 
see protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia tehnoloogiad mängivad kõigis „Energia tegevuskava aastani 2050” 
süsinikuheite vähendamise stsenaariumides keskset rolli ning seetõttu peaks teadus- ja 
arendustegevus keskenduma sobiva tasakaalu leidmisele uute taastuvenergia tehnoloogiate 
integreerimiseks elektrivõrku.

Muudatusettepanek 1445
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
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jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

jätkata 2050. aastaks lõplikku vähendamist 
80–95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist, 
kui ELis ei arendata välja uusi 
jätkusuutlikke ressursse. Maailmaturu 
kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside vähendamise lõppeesmärgi suhtes aastaks 2050 ei ole veel kokku lepitud. 
Soovitud eesmärk on 80–95%, kuid see ei ole võib-olla reaalne. Euroopas on ka uusi gaasi- ja 
naftaleiukohti ning praegu tuleb otsustada, kas neid on võimalik säästvalt kasutada. 
„Horisont 2020” ei tohiks seda jätta tähelepanuta.

Muudatusettepanek 1446
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Liit kavatseb vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 2 % energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi edasi 
arendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus võib 2050. aastaks veelgi 
suurendada sõltuvust nafta- ja 
gaasiimpordist. Maailmaturu kõikuvate 
energiahindade ja energiavarustuse 
kindlusega seotud probleemide tingimustes 
kulutavad Euroopa tööstus ja tarbijad aina 
suurema osa oma sissetulekust energiale.

Or. de

Muudatusettepanek 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit kavatseb vähendada Liit kavatseb vähendada 
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kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 
% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–95 
%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20 % energia 
lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80 
% liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 
Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning 
jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–
95%ni. Lisaks peaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
olema 2020. aastaks 20% energia 
lõpptarbimisest koos 20% energiatõhususe 
eesmärgiga. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 
uuendada, ühendades võime tekitada 
vähem heidet, energiajulgeoleku ja 
taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 
Euroopa majanduslikku 
konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 
sellest üldeesmärgist kaugel. 80% Euroopa 
energiasüsteemist toetub ikka veel 
fossiilkütustele ning see sektor tekitab 80%
liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Igal 
aastal kulutatakse 2,5% liidu 
sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 
energiaimpordile ja tõenäoliselt see 
protsendimäär tõuseb. Niisugune 
suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 
täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 
Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 
energiavarustuse kindlusega seotud 
probleemide tingimustes kulutavad 
Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
osa oma sissetulekust energiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi 
viia liidu territooriumil. See tähendab, et 

välja jäetud
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2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 
80 %, transpordisektoris vähemalt 60 %
ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

Or. it

Selgitus

Juba nime järgi on programmi ajaline piirang 2020. aasta. Seega ei ole mõtet viidata 
tulevikuoludele järgnevatel kümnenditel.

Muudatusettepanek 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 80 
%, transpordisektoris vähemalt 60 % ning 
elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90%, tööstuses üle 
80%, transpordisektoris vähemalt 60%
ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90%. Edenemiskavas on samuti 
mainitud, et muu hulgas võib lühiajalises 
kuni keskpikas perspektiivis üleminek 
maagaasile aidata kaasa energiasektori 
ümberkorraldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1450
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 
80 %, transpordisektoris vähemalt 60 %
ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

Euroopa Komisjoni koostatud 
edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks eeldab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil, arvestades
ülemaailmse kokkuleppe puudumist selles 
küsimuses. See tähendab, et 2050. aastaks 
vähendataks CO2-heidet energiasektoris 
isegi üle 90%, tööstuses üle 80%, 
transpordisektoris 60% ning 
elamumajanduse ja teenuste sektoris 90%.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside vähendamise lõppeesmärgi suhtes aastaks 2050 ei ole veel kokku lepitud. 
Soovitud eesmärk on 80–95%, kuid see ei ole võib-olla reaalne.

Muudatusettepanek 1451
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 
80 %, transpordisektoris vähemalt 60 %
ning elamumajanduse ja teenuste sektoris
ligikaudu 90 %.

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleks suuresti läbi 
viia liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet muu 
hulgas energiasektoris, tööstuses, 
transpordisektoris ning elamumajanduse ja 
teenuste sektoris.

Or. de
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Muudatusettepanek 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese CO2-heitega majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 
kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 
võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 
liidu territooriumil. See tähendab, et 
2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 
energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 80 
%, transpordisektoris vähemalt 60 % ning 
elamumajanduse ja teenuste sektoris 
ligikaudu 90 %.

Edenemiskava konkurentsivõimelise 
vähese heitega majanduse saavutamiseks 
2050. aastaks näitab, et kasvuhoonegaaside 
heite eesmärgiks võetud vähendamine 
tuleb suuresti läbi viia liidu territooriumil. 
See tähendab, et 2050. aastaks vähendataks 
CO2-heidet energiasektoris üle 90%, 
tööstuses üle 80%, transpordisektoris 
vähemalt 60% ning elamumajanduse ja 
teenuste sektoris ligikaudu 90%.

Or. en

Muudatusettepanek 1453
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut; oluline osa 
kõnealusele ühiskondlikule eesmärgile 
suunatavast eelarvest kulutatakse seetõttu 
taastuvenergiat, energia jaotust, arukaid 
võrkusid, energia salvestamist ja 
energiatõhusust käsitlevale teadustööle ja 
innovatsioonile. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
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töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mis aitaksid kaasa 
energiaprobleemide lahendamisele ja
mida võiks Euroopa ja rahvusvahelistel 
turgudel laiaulatuslikult üle võtta, ning viia 
sisse arukas energianõudluse haldamine, 
mille aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1454
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut; kuivõrd 
energiatõhusus ja taastuvenergia 
tehnoloogiad on süsinikuheite 
vähendamise eesmärkide saavutamisel 
valikud, mida ei tule kindlasti kahetseda, 
eraldatakse vähemalt 75% kõnealusele 
ühiskondlikule eesmärgile suunatavast 
eelarvest neile tehnoloogiatele. Need 
peavad käima käsikäes nii pakkumise kui 
ka nõudluse poole mittetehnoloogiliste 
lahendustega. Kõik see peab olema osa 
vähesele CO2-heitele suunatud terviklikust 
poliitikast, sealhulgas progressi 
võimaldava tehnoloogia, eeskätt IKT 
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oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Selgitus

EÜ energia tegevuskavas toonitatakse taastuvenergiat ja energiatõhusust osana kõigist 2050. 
aasta süsinikuheite vähendamisele suunatud eesmärkide saavutamise stsenaariumidest. Et 
Euroopa need saavutaks, vajavad teadustöö ja innovatsioon olulist toetust.

Muudatusettepanek 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Eriliselt tuleb 
pöörata tähelepanu teadus- ja 
arendustegevusele ning väike- ja 
mikrovõimsusega energiageneraatorite 
kasutuselevõtule. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
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oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mis aitaksid kaasa 
energiaprobleemide lahendamisele, eriti 
seoses taastuvenergia integreerimisega, ja
mida võiks Euroopa ja rahvusvahelistel 
turgudel laiaulatuslikult üle võtta, ning viia 
sisse arukas energianõudluse haldamine, 
mille aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en
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Selgitus

„Horisont 2020” peaks käsitlema selliseid energiatehnoloogiaid nagu elektri salvestamine, 
millest saab oluline meetod taastuvate energiaallikate muutlikkuse probleemi lahendamisel.

Muudatusettepanek 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mis võiksid aidata 
leevendada energiaprobleeme, eelkõige 
taastuvenergia integreerimisega seotud 
probleeme, ning mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Or. fr

Selgitus

Programmis „Horisont 2020” tuleks kaaluda erinevaid energiatehnoloogiaid, nt energia 
salvestamist, mis aitaks kompenseerida taastuvate energiaallikate mitmekesisust.
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Muudatusettepanek 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mis aitaksid kaasa 
energiaprobleemide lahendamisele, 
peamiselt seoses taastuvenergia 
integreerimisega, ja mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu, kindla ja usaldusväärse 
vähese CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste, k.a elektri salvestamise
turuletulekut. Need peavad käima käsikäes 
nii pakkumise kui ka nõudluse poole 
mittetehnoloogiliste lahendustega. Kõik 
see peab olema osa vähesele CO2-heitele 
suunatud terviklikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus ja 
kindel energiatehnoloogia ja -teenused, 
mida võiks Euroopa ja rahvusvahelistel 
turgudel laiaulatuslikult üle võtta, ning viia 
sisse arukas energianõudluse haldamine, 
mille aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe ja 
-kindluse haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
heitega energiatehnoloogia ja -teenuste 
turuletulekut. Need peavad käima käsikäes 
nii pakkumise kui ka nõudluse poole 
mittetehnoloogiliste lahendustega. Kõik 
see peab olema osa vähesele heitele
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heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

suunatud terviklikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT-lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut mõistliku hinnaga. 
Need peavad käima käsikäes nii pakkumise 
kui ka nõudluse poole mittetehnoloogiliste 
lahendustega. Kõik see peab olema osa 
vähesele CO2-heitele suunatud terviklikust 
poliitikast, sealhulgas progressi 
võimaldava tehnoloogia, eeskätt IKT-
lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
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süsteemid. haldamise süsteemid.

Or. it

Muudatusettepanek 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia, 
sealhulgas gaasi, ja -teenuste 
turuletulekut. Need peavad käima käsikäes 
nii pakkumise kui ka nõudluse poole 
mittetehnoloogiliste lahendustega. Kõik 
see peab olema osa vähesele CO2-heitele 
suunatud terviklikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse 
taastuvenergia tehnoloogia ja teenuste
turuletulekut. Need peavad käima käsikäes 
nii pakkumise kui ka nõudluse poole 
mittetehnoloogiliste lahendustega. Kõik 
see peab olema osa vähesele CO2-heitele 
suunatud terviklikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust ja
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sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

jätkusuutlikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1465
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 
vaja märkimisväärseid investeeringuid 
teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 
ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 
CO2-heitega energiatehnoloogia ja -
teenuste turuletulekut. Need peavad käima 
käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 
poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 
Kõik see peab olema osa vähesele CO2-
heitele suunatud terviklikust poliitikast, 
sealhulgas progressi võimaldava 
tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 
kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 
töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 
Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 
ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 
rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 
üle võtta, ning viia sisse arukas 
energianõudluse haldamine, mille aluseks 
oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 
arukad energiatõhususe haldamise 
süsteemid.

Vähendamise saavutamiseks on vaja 
märkimisväärseid investeeringuid teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevusse ning 
tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese CO2-
heitega energiatehnoloogia ja -teenuste 
turuletulekut. Need peavad käima käsikäes 
nii pakkumise kui ka nõudluse poole 
mittetehnoloogiliste lahendustega. Kõik 
see peab olema osa vähesele CO2-heitele 
suunatud terviklikust poliitikast, sealhulgas 
progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 
IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 
tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 
omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 
energiatehnoloogia ja -teenused, mida 
võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 
laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 
arukas energianõudluse haldamine, mille 
aluseks oleks avatud ja läbipaistev 
energiaturg ning arukad energiatõhususe 
haldamise süsteemid.
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Or. de

Muudatusettepanek 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima kulude ja 
usaldusväärsuse poolest väga tõhusate
energiasüsteemidega, millel on olemas
väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad
ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 
puhtamad, vähese CO2-heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult ligitõmbavaks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 
Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 
suuda kanda kulusid ja riske, mille 
peamised tegurid (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele taskukohase ja 
turvalise energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima energiasüsteemidega, 
mis on kavandatud ajalooliselt
väljakujunenud turgu valitsevate ettevõtjate 
ja tehnoloogia jaoks, mis on saanud siiani 
kasu suurel hulgal teadusuuringute 
rahastamisvahenditest ja toetustest. Et 
muuta need uued, puhtad, vähese CO2-
heitega, tõhusamad energiaallikad vajalikul 
määral kaubanduslikult ligitõmbavaks, on 
oluline roll täita teadusuuringutel ja 
innovatsioonil. Seetõttu ei ole fossiilkütuse 
tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 
rahastamine käesoleva ühiskondliku 
eesmärgi raames abikõlblik. Tööstus 
üksinda ega liikmesriigid eraldi ei suuda 
kanda kulusid ja riske, mille peamised 
tegurid (üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele taskukohase ja turvalise 
energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima kulude ja 

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima energiasüsteemidega, 
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usaldusväärsuse poolest väga tõhusate
energiasüsteemidega, millel on olemas
väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad
ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 
puhtamad, vähese CO2-heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult atraktiivseks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 
Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 
suuda kanda kulusid ja riske, mille 
peamised tegurid (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele taskukohase ja 
turvalise energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

mis on kavandatud ajalooliselt
väljakujunenud turgu valitsevate ettevõtjate 
ja tehnoloogia jaoks, mis on neelanud 
siiani valdava enamiku Euroopa 
teadusuuringute rahastamisvahenditest ja 
toetustest. Et muuta need uued, puhtamad, 
vähese CO2-heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult ligitõmbavaks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil, 
seega ei ole fossiilkütuse tehnoloogia 
teadus- ja arendustegevuse rahastamine 
käesoleva ühiskondliku eesmärgi raames 
abikõlblik. Tööstus üksinda ega 
liikmesriigid eraldi ei suuda kanda kulusid 
ja riske, mille peamised tegurid (üleminek 
vähese CO2-heitega majandusele 
taskukohase ja turvalise energia pakkumise 
abil) on turust väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 1468
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima kulude ja 
usaldusväärsuse poolest väga tõhusate
energiasüsteemidega, millel on olemas
väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad
ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 
puhtamad, vähese CO2-heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult atraktiivseks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 
Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 
suuda kanda kulusid ja riske, mille 
peamised tegurid (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele taskukohase ja 
turvalise energia pakkumise abil) on turust 

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima energiasüsteemidega, 
mis on kavandatud ajalooliselt
väljakujunenud turgu valitsevate ettevõtjate 
ja tehnoloogia jaoks, mis on neelanud 
tänaseni valdava enamiku Euroopa 
teadusuuringute rahastamisvahenditest ja 
toetustest. Et muuta uued, puhtamad, 
taastuvad ja tõhusamad energiaallikad 
vajalikul määral kaubanduslikult 
atraktiivseks, on oluline roll täita 
teadusuuringutel ja innovatsioonil. Tööstus 
üksinda ega liikmesriigid eraldi ei suuda 
kanda kulusid ja riske, mille peamised 
tegurid (üleminek vähese CO2-heitega 
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väljaspool. majandusele taskukohase ja turvalise 
energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima kulude ja 
usaldusväärsuse poolest väga tõhusate 
energiasüsteemidega, millel on olemas 
väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad 
ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 
puhtamad, vähese CO2-heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult atraktiivseks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 
Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 
suuda kanda kulusid ja riske, mille 
peamised tegurid (üleminek vähese CO2-
heitega majandusele taskukohase ja 
turvalise energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 
peavad konkureerima kulude ja 
usaldusväärsuse poolest väga tõhusate 
energiasüsteemidega, millel on olemas 
väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad 
ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 
puhtamad, vähese heitega, tõhusamad 
energiaallikad vajalikul määral 
kaubanduslikult atraktiivseks, on oluline 
roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 
Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 
suuda kanda kulusid ja riske, mille 
peamised tegurid (üleminek vähese heitega
majandusele taskukohase ja turvalise 
energia pakkumise abil) on turust 
väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 1470
Nuno Teixeira

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

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 
strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 
energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 
hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 
tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 
ressursside, sealhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 
riiklike ja piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate, 
heitkogustega kauplemise süsteemide, 
avalike hangete ja muude 
finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 
taastuvaid energiaallikaid ja 
energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 
ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 
abi ja suutlikkuse suurendamist, et 
kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused.

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 
strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 
energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 
hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 
tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 
ressursside, sealhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 
riiklike ja piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate, 
heitkogustega kauplemise süsteemide, 
avalike hangete ja muude 
finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 
taastuvaid energiaallikaid ja 
energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 
ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 
abi ja suutlikkuse suurendamist, et 
kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused.
Äärepoolseimates piirkondades tuleb ette 
näha võimalus stimuleerida 
taastuvenergia liikide väljaarendamist, 
kasutades ära nende piirkondade 
alternatiivsete energiaallikate potentsiaali 
ja vähendades nende sõltuvust 
fossiilenergiast.

Or. pt

Selgitus

Nagu pani ette Euroopa Komisjon oma hiljutises 20. juuni 2012. aasta teatises
äärepoolseimate piirkondade kohta (COM(2012) 287 final), analüüsitakse, kuidas saab 
finantseerida suurema energiatõhususega taastuvenergia liike struktuurifondidest nii, et 
äärepoolseimate piirkondade eripära ja vajadusi võetaks nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek 1471
Christian Ehler

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

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 
strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 
energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 
hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 
tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 
ressursside, sealhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 
riiklike ja piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate, 
heitkogustega kauplemise süsteemide, 
avalike hangete ja muude 
finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 
taastuvaid energiaallikaid ja
energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 
ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 
abi ja suutlikkuse suurendamist, et 
kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused.

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 
strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 
energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 
hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 
tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 
ressursside, sealhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 
riiklike ja piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate, 
heitkogustega kauplemise süsteemide, 
avalike hangete ja muude 
finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 
taastuvaid energiaallikaid, energiatõhusust 
ja -julgeolekut käsitlevaid regulatiivseid ja 
kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 
abi ja suutlikkuse suurendamist, et 
kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused.

Or. en

Muudatusettepanek 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 
kavas pakutakse selliseid strateegilisi 
meetmeid. Selles pakutakse välja 
pikaajaline tegevuskava, et saada üle 
innovatsiooniga seotud peamistest 
kitsaskohtadest, millega 
energiatehnoloogia peab toime tulema 
eesliiniuuringute ning teadus- ja 
arendustegevuse või lahenduste 
kontrollimise etappides ning 
tutvustusetapis, kui ettevõtted otsivad 
kapitali eesmärgiga rahastada suuri ja 

Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 
kavas pakutakse selliseid strateegilisi 
meetmeid. Selles pakutakse välja 
pikaajaline tegevuskava, et saada üle 
innovatsiooniga seotud peamistest 
kitsaskohtadest, millega 
energiatehnoloogia peab toime tulema 
eesliiniuuringute ning teadus- ja 
arendustegevuse või lahenduste 
kontrollimise etappides ning 
tutvustusetapis, kui ettevõtted otsivad 
kapitali eesmärgiga rahastada suuri ja 
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esimesi omalaadseid projekte ning 
käivitada turuleviimise protsess.

esimesi omalaadseid projekte ning 
käivitada turuleviimise protsess. Paljude 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
esindamata tehnoloogiate kõrval ei jäeta 
tähelepanuta ka teisi tärkavaid muutuste 
loomise potentsiaaliga tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1473
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikatehnoloogia strateegilise kava 
Euroopa lisaväärtuseks on ressursside 
optimeerimist silmas pidades iga selles 
kavas märgitud tehnoloogia jaoks eraldi 
eelarverea vastuvõtmine.

Or. it

Muudatusettepanek 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
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jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 
riskantseid kulukaid pikaajalisi 
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 
riskantseid kulukaid pikaajalisi 
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.
Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse 
ainult jätkusuutliku tehnoloogia 
rahastamiseks kooskõlas Euroopa Liidu 
pikaajaliste kliima- ja 
energiaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1475
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
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liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 
riskantseid kulukaid pikaajalisi
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus
tegevuses nagu tööstuslik 
tutvustamistegevus, ning töötatakse välja 
kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
luua töökohti ning kasutada ohutuid ja 
puhtaid energiaallikaid, täiendab 
liikmesriikide tegevust. Liidu tasandi 
meetmetega toetatakse ka Euroopa 2020. 
aasta eesmärkide rakendamist toetavaid
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske tegevuses nagu 
tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse 
ning luua mastaabisäästu ja -tõhusust, 
täiendab liikmesriikide tegevust ja 
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riskantseid kulukaid pikaajalisi 
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 
töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

suurendab selle mahtu. Liidu tasandi 
meetmetega toetatakse ka riskantseid 
kulukaid pikaajalisi programme, mis 
ulatuvad üksikutest liikmesriikidest 
kaugemale, ühendatakse jõupingutused, et 
vähendada investeerimisriske 
laiaulatuslikus tegevuses nagu tööstuslik 
tutvustamistegevus, ning töötatakse välja 
kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 1477
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine, mille juures 
keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 
tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 
mis võib võimendada riiklikke ressursse, 
täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 
tasandi meetmetega toetatakse ka 
riskantseid kulukaid pikaajalisi 
programme, mis ulatuvad üksikutest 
liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 
jõupingutused, et vähendada 
investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 
nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 
täielikuks rakendamiseks vajalikke 
ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 
aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 
on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 
üksikud liikmesriigid või teadus- ja 
tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 
liidu tasandi investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 
ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 
jagamise kujul. Energiaalaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
liidupoolne rahastamine keskendub 
väikese- ja suuremahulisele selge liidu 
lisaväärtusega tegevusele ning eeskätt 
sellisele tegevusele, mis võib võimendada 
riiklikke ressursse. Liidu tasandi 
meetmetega toetatakse ka riskantseid 
kulukaid pikaajalisi programme, mis 
ulatuvad üksikutest liikmesriikidest 
kaugemale, ühendatakse jõupingutused, et 
vähendada investeerimisriske 
laiaulatuslikus tegevuses nagu tööstuslik 
tutvustamistegevus, ning töötatakse välja 
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töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

kogu Euroopat hõlmavad 
koostalitlusvõimelised energialahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 1478
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad.

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad. On 
kohane eraldada energiatehnoloogia 
strateegilise kava tööstusalgatused 
omaette eelarveridadele. Eelkõige annab 
taastuvenergia energia tegevuskava 
aastani 2050 kohaselt ELi 
energiatarbimisest 55 kuni 75%, 
kusjuures tuuleenergia annab rohkem 
elektrit kui ükski teine tehnoloogia; 
seetõttu on vajalik anda tuuleenergia 
tööstusalgatusele energiatehnoloogia 
strateegilises kavas omaette eelarverida.

Or. en
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Selgitus

Tuuleenergia tööstusalgatusele energiatehnoloogia strateegilises kavas oma eelarverea 
määramine loob erasektori investoritele kindluse oma investeerimisplaanide koostamiseks 
ning oma panuse ühendamiseks ELi avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse vahenditega. 
Lisaks aitavad omaette eelarveread vältida võistlevaid prioriteete ning stimuleerida 
ettevõtjaid aktiivselt osalema ja ühiselt rahastama, suurendades läbipaistvust ja kiirendades 
edenemist konkreetsete tulemuste suunas.

Muudatusettepanek 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad.

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad.
Erasektorile piisava poliitilise ja rahalise 
kindlustunde andmiseks rahastatakse 
energiasektori strateegilise kava 
tehnoloogiaid omaette eelarveridade 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad.

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 
Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 
ja innovatsiooni samba rakendamine 
suurendab liidu energiavarustuse kindlust 
ja tõhustab üleminekut vähese heitega
majandusele, aitab ühendada 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammid energiataristusse 
tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 
investeeringutega ning suurendab 
investorite valmisolekut anda kapitali 
pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia-
ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 
väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 
innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 
või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 
tasandil, kus energiatehnoloogia 
võimalused on suured ja arenevad.

Or. en

Muudatusettepanek 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljend „vähese CO2-heitega” on 
subjektiivne ning viitab järjest alanevale 
heite piirmäärale Euroopa edenemisel 
oma majanduse süsinikuheite 
vähendamise suunas. Varsti läheb vaja 
kvantitatiivset määratlust, mis oleks 
kooskõlas ambitsiooniga vähendada 
heidet 2050. aastaks 80–95% võrreldes 
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1990. aasta tasemetega. Sellegipoolest 
tuleks juba praegu lugeda kõiki protsesse, 
näiteks süsinikdioksiidi kogumist ja 
kasutamist, mis kasutavad fossiilset 
süsinikku ja toovad kasutusaja vältel 
kaasa selle süsiniku olulise osa netoheite 
atmosfääri, lugeda „suure CO2-heitega” 
protsessideks ning sellisena ELi 
kliimapoliitika, energiatehnoloogia 
strateegilise kava ja programmi „Horisont 
2020” eesmärkidega vastuoluliseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast moodustab käsitletava probleemi 
lahendamiseks läbiviidav tegevus Euroopa 
energia- ja kliimapoliitika tehnoloogilise 
selgroo. See aitab kaasa ka innovatiivse 
liidu eesmärgi saavutamisele 
energiavaldkonnas ning juhtalgatustes 
„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 
ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 
„Euroopa digitaalne tegevuskava” 
püstitatud poliitiliste eesmärkide täitmisele.

Seepärast moodustab käsitletava probleemi 
lahendamiseks läbiviidav tegevus koos 
asjaomaste vastastikku koostoimivate 
tegevustega teiste probleemide 
lahendamisel Euroopa energia- ja 
kliimapoliitika tehnoloogilise selgroo. See 
aitab kaasa ka innovatiivse liidu eesmärgi 
saavutamisele energiavaldkonnas ning 
juhtalgatustes „Ressursitõhus Euroopa”, 
„Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” püstitatud poliitiliste 
eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kaheksas lõik



AM\907849ET.doc 139/177 PE492.789v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames.

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames, kuid samas tuleks tegeleda 
energiaprobleemide koordineerimisega, et 
soodustada nende kahe programmi 
vahelist sünergiat ja luua ammendav ja 
kooskõlastatud Euroopa teadus- ja 
arendustegevuse strateegia energeetika 
valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Kooskõla programmiga Euratom on vaja tugevdada, et Euroopa teaduspoliitika energeetika 
valdkonnas põhineks soovitud energialiikide terviklikul nägemusel ja saaks kasu erinevate 
energiavormide koostootmisest (näiteks võib tuua elektrienergia tootmise tuumaenergiast ja 
vesinikust).

Muudatusettepanek 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames.

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames, küll aga on vaja kooskõlastamist 
ühiskondliku eesmärgiga 3, et luua 
programmide vahel sünergiat ning 
edendada ressursside kasutamisel 
suuremat tõhusust.

Or. en



PE492.789v01-00 140/177 AM\907849ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames.

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames. Visandatakse võimalikud 
sünergiad „kindla, puhta ja tõhusa 
energia” eesmärgi ning programmi 
„Horisont 2020” EURATOMi osa vahel.

Or. en

Selgitus

Sidusust Euratomi programmiga tuleks tugevdada, et Euroopa energiasektori 
teadusuuringute poliitika põhineks täielikul arusaamisel energiavalikutest ning võiks saada 
kasu erinevate energialiikide ühistootmise võimalustest (nt tuuma- ja vesinikutootmise 
ühendamisest).

Muudatusettepanek 1486
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumade lõhustamise ja
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames.

Tuumasünteesienergia ning tuumade 
lõhustamise energia ohutus- ja 
julgeolekuaspektide alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 
raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 1487
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja 
innovatsioonitegevused toimuvad 
programmi „Horisont 2020” Euratomi 
osa raames.

Tuumade lõhustamise ja 
tuumasünteesienergia alased teadus- ja
innovatsioonitegevused toimuvad 
väljaspool ELi mitmeaastast 
finantsraamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 1488
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Energiatarbimise ja CO2-jalajälje 
vähendamine aruka ja jätkusuutliku
kasutamise abil

(a) Energiatarbimise ja CO2-jalajälje 
vähendamine aruka, jätkusuutliku ja 
turvalise kasutamise abil

Or. en

Muudatusettepanek 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
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sisseehitatud intellektiga süsteemide
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

sisseehitatud intellektiga 
kontrollisüsteemide igakülgsele 
katsetamisele, et teha võimalikuks reaalaja 
energiajuhtimise optimeerimine peaaegu 
heitevabades hoonetes, taastuvenergiat 
kasutav kütmine ja jahutamine, tasakaal 
tõhususe ja madala kvaliteedi vahel, suure 
tõhususega tööstus ning energiatõhusate 
lahenduste massiline kasutuselevõtt 
ettevõtetes, üksikisikute tegevuses, 
kogukondades ja linnades, võttes 
lahendustest kasutusele teiste seas 
koostootmistehnoloogiad, mikrovõrgu 
tehnoloogiad ja säästlikud sõidukid.

Or. en

Muudatusettepanek 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
linnades ja piirkondades, peaaegu 
heitevabades hoonetes, ja renoveeritud 
hoonetes, taastuvenergiat kasutav kütmine 
ja jahutamine (sealhulgas jäätmete 
taaskasutamisest saadav energia), suure 
tõhususega tööstus ning energiatõhusate 
lahenduste massiline kasutuselevõtt 
ettevõtetes, üksikisikute tegevuses, 
kogukondades ja linnades.

Or. fr
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Selgitus

Käesolev lõik näib viitavat üksnes uutele hoonetele. Kuid samuti tuleks mainida 
teadusuuringuid, mida viiakse läbi vanade hoonete energiatõhususe parandamiseks. Samuti 
on oluline põhjendada eraldatud majadegrupi või kvartali mõõtkava ja mitte üksnes selle 
hoone mõõtkava, mida kujundatakse või renoveeritakse.

Muudatusettepanek 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
linnades ja territooriumidel, peaaegu 
heitevabades hoonetes, moderniseeritud 
hoonetes, taastuvenergiat kasutav kütmine 
ja jahutamine, k.a jäätmeenergia kasutus,
suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste ja teenuste
massiline kasutuselevõtt ettevõtetes, 
üksikisikute tegevuses, kogukondades ja 
linnades.

Or. en

Selgitus

Lõik ei tohiks viidata ainult uutele hoonetele, vaid nimetama ka vanade hoonete, k.a nende 
kütte energiatõhususe parandamiseks vajalikku teadustööd. Nii projekteerimisel kui ka 
innovatsioonil peaks lähtuma pigem piirkondadest või linnaosadest kui ainult üksikhoonetest. 
Energiatõhususe ja -kokkuhoiu saavutamisse annavad olulisima panuse energiateenused.

Muudatusettepanek 1492
Fiona Hall, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades ja positiivse 
energiabilansiga hoonetes, taastuvenergiat 
kasutav kütmine ja jahutamine, suure 
tõhususega tööstus ning energiatõhusate ja 
energiat säästvate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

Or. en

Muudatusettepanek 1493
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha 
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu heitevabades hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.

Tegevuses keskendutakse 
teadusuuringutele ja uute ideede, 
mittetehnoloogiliste lahenduste, 
tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 
taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 
sisseehitatud intellektiga süsteemide 
igakülgsele katsetamisele, et teha
võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 
peaaegu olematu energiakuluga hoonetes, 
taastuvenergiat kasutav kütmine ja 
jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 
energiatõhusate lahenduste massiline 
kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 
tegevuses, kogukondades ja linnades.
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Or. en

Muudatusettepanek 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Varustamine odava, vähese CO2-
heitega toodetud elektriga

(b) Varustamine jätkusuutliku, vähese 
CO2-heitega toodetud elektriga

Or. en

Muudatusettepanek 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Varustamine odava, vähese CO2-
heitega toodetud elektriga

(b) Varustamine odava, vähese heitega
toodetud elektriga

Or. en

Muudatusettepanek 1496
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja tutvustamistegevusele uuenduslike 
taastuvate energiaallikate valdkonnas, mis 
pakub odavamat, keskkonna seisukohalt 
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tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

ohutumat tehnoloogiat, mida iseloomustab 
suurem energia muundamise kasutegur ja 
suurem kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate 
valdkonnas, mis pakub mõistliku hinnaga
keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. it

Muudatusettepanek 1498
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate, 
paindlike ning tõhusate 
fossiilkütusepõhiste elektrijaamade, k.a
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
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seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur, piisav paindlikkus elektri 
varugeneraatori jaoks ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Selgitus

Ajal, mil paigaldatakse järjest rohkem tuuleturbiine ja päikeseenergia PV-mooduleid, peavad 
traditsioonilised elektrijaamad olema valmis paindlikult, usaldusväärselt ja tõhusalt appi 
tulema, et säilitada elektrivarustust ajal, kui tuul ei puhu või päike ei paista. Lisaks tagavad 
võrgu stabiilsuse hulk „võrguteenuseid”. „Horisont 2020” peaks hõlmama elektri 
tagavaratootmist käsitlevat teadus- ja arendustegevust.

Muudatusettepanek 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate 
(näiteks jäätmekäitluse ja veepuhastuse 
põhise energiatootmise) ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia ja taristu valdkonnas, mis 
pakub laiahaardelisemat, odavamat, 
keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia, eriti gaasi- ja 
tööstusprotsesside valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mis 
pakuvad alternatiivi fossiilkütustele ja
mida iseloomustab suurem energia 
muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mis 
pakuvad alternatiivi fossiilkütustele ja
mida iseloomustab suurem energia 
muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.
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Or. en

Muudatusettepanek 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise või 
taaskasutamise tehnoloogia valdkonnas, 
mis pakub laiahaardelisemat, odavamat, 
keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. fr

Selgitus

CO2 taaskasutamist on mainitud konkreetses programmis. Sellele oleks samuti huvitav viidata 
määruses, millega kehtestatakse raamprogramm.

Muudatusettepanek 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
ja/või taaskasutamise tehnoloogia 
valdkonnas, mis pakub laiahaardelisemat, 
odavamat, keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
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kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ja 
kasutamise tehnoloogia valdkonnas, mis 
pakub laiahaardelisemat, odavamat, 
keskkonna seisukohalt ohutumat 
tehnoloogiat, mida iseloomustab suurem 
energia muundamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1505
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 
laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 
seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 
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iseloomustab suurem energia muundamise 
kasutegur ja suurem kättesaadavus 
erinevates turu- ja töökeskkondades.

iseloomustab suurem energia muundamise 
ja salvestamise kasutegur ja suurem 
kättesaadavus erinevates turu- ja 
töökeskkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1506
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 – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi 
võimalusi, millel on pikaajaline 
arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta konkurentsivõimelisemaks
bioenergia, vesinik ja muud alternatiivsed 
vedel- või gaaskütused, millel on 
potentsiaali tõhusamaks energia 
muundamiseks.

Or. en

Selgitus

On tähtis eristada vesinikku mitmekülgse energiavektorina (ka peale kütuseelementide 
kasutamise), mille jaoks tuleb välja arendada turg, arvestades keskkonnasõbralikku tootmist, 
salvestamist ja protsessi. „Teised alternatiivsed kütused” hõlmavad muu hulgas sõidukite 
surumaagaasi, sünteetilist metaani ja mittetraditsioonilisi gaase.

Muudatusettepanek 1507
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, 
et muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja tutvustamistegevusele, et muuta 
bioenergia ja kütuseelemendid
jätkusuutlikumaks ning luua uusi 
võimalusi, millel on pikaajaline 
arengupotentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia, vesinik ja muud vedelas 
või gaasilises olekus alternatiivkütused
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Or. fr

Selgitus

On tähtis eristada vesinikku mitmekülgse energiavektorina (ka peale kütuseelementide 
kasutamise), mille jaoks tuleb välja arendada turg, arvestades keskkonnasõbralikku tootmist, 
salvestamist ja protsessi. „Teised alternatiivsed kütused” hõlmavad muu hulgas vedelgaasi, 
sünteetilist metaani ja mittetraditsioonilisi gaase.
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Muudatusettepanek 1509
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja
jätkusuutlikumaks, kasutada sünteetilist 
bioloogiat erinevate kütuseliikide 
jätkusuutlikuks tootmiseks, vähendada 
aega, mis kulub kütuseelementide ja 
vesiniku turuletoomiseks, ning luua uusi 
võimalusi, millel on pikaajaline 
arengupotentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 1510
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia ja teised alternatiivsed 
kütused konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Or. en
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Muudatusettepanek 1511
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide ja vesiniku 
turuletoomiseks, ning luua uusi võimalusi, 
millel on pikaajaline arengupotentsiaal.

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 
väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 
muuta bioenergia 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 
kulub kütuseelementide, biometaani ja 
vesiniku turuletoomiseks, ning luua uusi 
võimalusi, millel on pikaajaline 
arengupotentsiaal.

Or. it

Muudatusettepanek 1512
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti keskendutakse tegevuses teadus-, 
arendus- ja laiaulatuslikule 
tutvustamistegevusele, mis käsitleb 
tehnoloogiaid ja/või materjale, mis 
võimaldavad suurendada selliste 
soojuselektrijaamade paindlikkust ja 
tõhusust, mis peavad tulema toime 
vajadusega pakkuda elektrit ajal, mil 
vahelduvad taastuvad energiaallikad ei 
suuda süsteemi toita ja võrgu stabiilsust 
tagada.

Or. en

Selgitus

Tuule- ja fotogalvaanilise energiatootmise muutlik väljund ohustab võrgu stabiilsust ja 
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varustuskindlust. Seda saab hüvitada, tasakaalustades taastuvad energiaallikaid 
traditsiooniliste elektrijaamade toodanguga, mis võimaldab ka muutlike taastuvate 
energiaallikate paremat integreerimist võrku. Raskus seisneb selles, et traditsioonilised 
jaamad on ehitatud baaskoormusel töötamiseks, kuid taastuvenergiale tagavaraks olles 
töötaksid need tihti osalise koormusega. Traditsiooniliste elektrijaamade tõhususe 
optimeerimiseks tuleb teha uurimistööd.

Muudatusettepanek 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk (d) Ühtne, paindlik, jätkusuutlik ja arukas 
Euroopa energiavõrk

Or. fr

Selgitus

Selleks, et luua seos mitmekesisuse probleemiga, on vaja luua paindliku võrgu mõiste. Samuti 
tuleks käsitleda arukaid gaasivõrke, kuna need võimaldavad võrgu paindlikku haldamist ja 
alternatiivsete gaasiallikate kasutuselevõttu (nt biogaas).

Muudatusettepanek 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk (d) Ühtne, arukas ja paindlik Euroopa 
energiavõrk

Or. en

Muudatusettepanek 1515
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes 
vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke.

Or. en

Muudatusettepanek 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata nn arukatele võrkudele 
maapiirkondades, millega kaasnevad 
konkreetsed probleemid ja mis nõuavad 
uuenduslike tehnoloogiate arendamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab paindlikke säilitamissüsteeme
kogu elektriahelas alates tootmisest ja 
ülekandest kuni jaotuseni lõpptarbijate 
süsteemidele ja turumudeleid ning mille 
abil saab planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

On tähtis eristada vesinikku mitmekülgse energiavektorina (ka peale kütuseelementide 
kasutamise), mille jaoks tuleb välja arendada turg, arvestades keskkonnasõbralikku tootmist, 
salvestamist ja protsessi. „Teised alternatiivsed kütused” hõlmavad muu hulgas vedelgaasi, 
sünteetilist metaani ja mittetraditsioonilisi gaase.

Muudatusettepanek 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
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planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras, toetades seeläbi 
vahelduvate taastuvate energiaallikate 
täielikku rakendamist ja kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke ja tasakaalustada taastuvate 
energiaallikate kasvavat osa avatud, 
vähendatud CO2-heitega, kliimamuutuse 
suhtes vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida, turvaliselt 
käitada koostalitlusvõimelisi võrke ja 
tasakaalustada taastuvate energiaallikate 
kasvavat osa avatud, vähendatud CO2-
heitega, kliimamuutuse suhtes 
vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
keskkonnasäästlikul, kliimamuutuse 
suhtes vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi ja 
paindlikke võrke avatud, vähendatud CO2-
heitega, kliimamuutuse suhtes 
vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
hädaolukorras.

Or. fr

Selgitus

Selleks, et luua seos mitmekesisuse probleemiga, on vaja luua paindliku võrgu mõiste. Samuti 
tuleks käsitleda arukaid gaasivõrke, kuna need võimaldavad võrgu paindlikku haldamist ja 
alternatiivsete gaasiallikate kasutuselevõttu (nt biogaas).

Muudatusettepanek 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 
ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus-
ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 
uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 
hõlmab säilitamist, süsteeme ja 
turumudeleid ning mille abil saab 
planeerida, jälgida, kontrollida ja 
turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 
võrke avatud, säästlikul, kliimamuutuse 
suhtes vastupanuvõimelisel ja 
konkurentsivõimelisel turul tava- ja 
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hädaolukorras. hädaolukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 1524
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele. Tehnoloogilise 
innovatsiooniga käivad kaasas 
mittetehnoloogilist innovatsiooni toetav 
poliitika ja algatused.

Or. en

Muudatusettepanek 1525
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed), seadmete, 
rajatiste ja uute tehnoloogiliste arengute 
mõjule merekeskkonna suhtes ja
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele. Seda võiksid hõlbustada 
vastastikku kasulikud võrdlusuuringud 
omavalitsuste tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas nende 
uurimiseks, tootmiseks, edastamiseks ja 
kasutamiseks (kaasa arvatud ettenägelikud 
meetmed, nt CO2 taaskasutamine) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Or. fr
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Selgitus

Eesmärgiks on rõhutada, et kogu energiaahel peaks kasu saama ühest mitmekülgsest 
lähenemisest. Sellesse osasse tuleks eelkõige integreerida teises sambas (IKT, 
nanotehnoloogiad, biotehnoloogiad) välja töötatud uusi tehnoloogiaid, et luua 
prioriteetidevahelist sünergiat. Selles osas tuleks käsitleda ka CO2 taaskasutamist.

Muudatusettepanek 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 
ettenägelikud meetmed) ning 
üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Tegevuses keskendutakse 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
jätkusuutliku energiatehnoloogia vallas 
(kaasa arvatud ettenägelikud meetmed) 
ning üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 
maailmatasemel vahendite ühisele 
rakendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt f – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle raames töötatakse välja vahendid, 
meetodid ja mudelid, millega pakkuda 
jõulist ja läbipaistvat poliitilist tuge ning 
mis hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 
kaasatuse, kasutajate kaasatuse ja 
jätkusuutlikkusega seotud tegevust.

Selle raames töötatakse välja vahendid, 
meetodid ja mudelid ja eeldatavad 
stsenaariumid, millega pakkuda jõulist ja 
läbipaistvat poliitilist tuge ning mis 
hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 
kaasatuse, kasutajate kaasatuse, 
keskkonnamõju analüüsimise ja 
jätkusuutlikkusega seotud tegevust.

Or. fr
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Selgitus

On tähtis hõlmata energiaprobleemidega seotud keskkonnaaspektide hindamine, mis peab 
lähtuma kasutusaja ja ökoloogilise jalajälje analüüsist. Oleks kohane luua andmebaasid ja 
pikaajalised stsenaariumid (Rahvusvahelise Energiaagentuuri perspektiivimudeli põhjal), 
hõlmates kõiki energiaallikate liike.

Muudatusettepanek 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt f – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle raames töötatakse välja vahendid, 
meetodid ja mudelid, millega pakkuda 
jõulist ja läbipaistvat poliitilist tuge ning 
mis hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 
kaasatuse, kasutajate kaasatuse ja 
jätkusuutlikkusega seotud tegevust.

Selle raames töötatakse välja vahendid, 
meetodid ja mudelid, millega pakkuda 
jõulist ja läbipaistvat poliitilist tuge ning 
mis hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 
kaasatuse, kasutajate kaasatuse, 
keskkonnamõju ja jätkusuutlikkusega 
seotud tegevust.

Or. en

Selgitus

On tähtis hõlmata energiaprobleemidega seotud keskkonnaaspektide hindamine, mis peab 
lähtuma kasutusaja ja ökoloogilise jalajälje analüüsist. Oleks kohane luua andmebaasid ja 
pikaajalised stsenaariumid (Rahvusvahelise Energiaagentuuri perspektiivimudeli põhjal), 
hõlmates kõiki energiaallikate liike.

Muudatusettepanek 1531
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
energiatehnoloogia ja uute teenuste 

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
energiatehnoloogia ja uute teenuste 
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turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.

turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.
Selles kontekstis peab jätkuma 
tegevusprogramm „Arukas energeetika –
Euroopa”, mida rakendatakse edukalt 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi vahendusel, samuti praeguse 
programmi „Horisont 2020” 
ambitsioonikate eelarveliste vahendite 
eraldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
energiatehnoloogia ja uute teenuste 
turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 
innovatsioonile, et hõlbustada uue 
jätkusuutliku energiatehnoloogia ja uute 
teenuste turuletoomist ning kiirendada liidu 
energiapoliitika kulutasuvat rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Paindlikud ja tõhusad fossiilkütuseid 
kasutavad elektrijaamad – võimaldades 
vahelduvat taastuvenergiat
Tegevuses keskendutakse teadus-, 
arendus- ja tutvustamistegevusele, mis 
käsitleb tehnoloogiaid ja/või materjale, 
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mis võimaldavad suurendada selliste 
soojuselektrijaamade paindlikkust ja 
tõhusust, mis peavad tulema toime 
vajadusega pakkuda elektrit ajal, mil 
vahelduvad taastuvad energiaallikad ei 
suuda süsteemi toita ja võrgu stabiilsust 
tagada.

Or. en

Muudatusettepanek 1534
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Energia varustuskindlusele 
avalduvate kliimamuutuse mõjude 
hüvitamine
Tegevuses keskendutakse distsipliine 
ühendavale piirkonnast sõltuvat 
kliimamuutust (sademed, hüdroloogia) ja 
selle mõju energia varustuskindlusele 
tulevikus käsitlevale uurimistööle, mis 
hõlmab ka olemasolevate tehnoloogiate 
(hüdroelektrijaamade, jahutussüsteemide, 
mitut tehnoloogiat rakendavatele 
tootmissüsteemidele) kohandamist ja 
üleminekut uuele energiavarustuse 
paradigmale.

Or. en

Muudatusettepanek 1535
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 4. Arukas, keskkonnahoidlik, kindel ja 
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integreeritud transport integreeritud transport

Or. en

Muudatusettepanek 1536
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport ning liikuvus

Or. en

Muudatusettepanek 1537
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv. See 
transpordisüsteem hõlmab ka 
meretransporti, kuna selles on 
märkimisväärselt potentsiaali toetada 
üldist meresõidu heite vähendamise 
eesmärki. Keskenduda tuleks teadus- ja 
innovatsioonitegevustele, mis toetavad 
uute kütuste ja integreeritud lahenduste 
kasutuselevõttu summaarsete tulemuste 
parandamiseks. Meretranspordile 
keskenduvat uurimistööd tuleks toetada, 
et tugevdada jätkusuutlike tehnoloogiate 
valdkonnas etapilist muutust. Seepärast 
tuleks valmistada ette „tuleviku 
transporti” käsitlev Euroopa 
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innovatsioonipartnerlus, et edendada 
kõikehõlmavat lähenemisviisi.

Or. en

Selgitus

Tegevuste keskmes on eesmärk minimeerida transpordi mõju kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks ja vähendades transpordi sõltuvust fossiilkütustest. 
Selles suhtes ei tohiks meretranspordi sektorit välja jätta.

Muudatusettepanek 1538
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse 
ja ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua Euroopa kodanike, 
ELi majanduse, kogu ühiskonna ja 
konkurentsivõime hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Or. en

Muudatusettepanek 1539
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem (k.a selle 
taristuvõrgud), mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Or. en
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Muudatusettepanek 1540
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
tervislik, keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Or. en

Muudatusettepanek 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv.

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 
ühiskonna hüvanguks Euroopa 
transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 
taskukohane, keskkonnahoidlik, ohutu, 
taskukohane ja sujuv.

Or. en

Muudatusettepanek 1542
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
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kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus.

kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus. Kasvava 
liiklustiheduse tingimustes võivad 
masstranspordisüsteemide 
toimimiskindluse probleemid ulatuda 
uuele kvalitatiivsele tasemele ning neid 
tuleb käsitleda juba uute põhimõtete ja 
tehnoloogiate uuringuetapis.

Or. en

Muudatusettepanek 1543
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus.

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
energiatõhusa, vähese CO2-heitega 
ühiskonna ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise majanduse nõuetega. 
Vaatamata kasvule tuleb transpordisektoris 
kasvuhoonegaase ja teisi kahjulikke 
keskkonnamõjusid oluliselt vähendada,
vabaneda naftasõltuvusest ning säilitada 
samas suur tõhusus ja liikuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 1544
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus.

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste, 
elukvaliteedi ning vähese CO2-heitega 
ühiskonna ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise majanduse nõuetega. 
Vaatamata kasvule tuleb transpordisektoris 
kasvuhoonegaase ja teisi kahjulikke 
keskkonnamõjusid oluliselt vähendada, 
vabaneda naftasõltuvusest ning säilitada 
samas suur tõhusus ja liikuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus.

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
Euroopa ühiskonna ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelise majanduse nõuetega. 
Vaatamata kasvule tuleb transpordisektoris 
kasvuhoonegaase ja teisi kahjulikke 
keskkonnamõjusid oluliselt vähendada, 
vabaneda naftasõltuvusest ning säilitada 
samas suur tõhusus ja liikuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus ja liikuvus.

Euroopa peab kooskõlastama oma 
kodanike kasvavad liikumisvajadused 
majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 
vähese CO2-heitega ühiskonna ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise 
majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 
tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 
ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 
oluliselt vähendada, vabaneda 
naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 
tõhusus, taskukohasus ja liikuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 
mis on ajendatud läbimurdest 
transpordialastes teadusuuringutes, 
laiaulatuslikust innovatsioonist ning 
keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 
arukamate transpordilahenduste sidusast, 
kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 
mis on ajendatud läbimurdest 
transpordialastes teadusuuringutes, 
laiaulatuslikust innovatsioonist ning 
peamiselt arukates piirkondades või 
linnades üle ELi rakendatavate
keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 
arukamate transpordilahenduste sidusast, 
kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1548
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordisüsteemi radikaalse 
muutmisega, mis on ajendatud läbimurdest 
transpordialastes teadusuuringutes, 
laiaulatuslikust innovatsioonist ning 
keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 
arukamate transpordilahenduste sidusast, 
kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordi- ja liikuvussüsteemi radikaalse 
muutmisega, mis on ajendatud läbimurdest 
transpordi- ja liikuvusalastes
teadusuuringutes, laiaulatuslikust 
innovatsioonist ning 
keskkonnahoidlikumate, tervislikumate,
ohutumate ja arukamate transpordi- ja 
liikuvuslahenduste sidusast, kogu 
Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1549
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 
mis on ajendatud läbimurdest 
transpordialastes teadusuuringutes, 
laiaulatuslikust innovatsioonist ning 
keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 
arukamate transpordilahenduste sidusast, 
kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 
transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 
mis on ajendatud läbimurdest 
transpordialastes teadusuuringutes, 
laiaulatuslikust innovatsioonist ning 
keskkonnahoidlikumate, ohutumate, 
usaldusväärsemate ja arukamate 
transpordilahenduste sidusast, kogu 
Euroopat hõlmavast rakendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1550
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
toetada üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-
heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma igas transpordiliigis kaasa 
suunitletud ja õigeaegsed edusammud, mis 
aitaksid saavutada liidu poliitika 
põhieesmärke, edendada samal ajal 
majanduslikku konkurentsivõimet, toetada 
üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-
heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul. Nende 
eesmärkide saavutamiseks on vaja tugevat 
uurimisbaasi, mis loob töökohti, oskuseid 
ja positiivset kõrvalmõju. See aitaks kaasa 
tarneahela tugevdamisele pidevalt 
kasvava üleilmse konkurentsi kontekstis, 
milles muu hulgas uued esilekerkivad 
võistlejad näitavad üles suuri ambitsioone 
ja investeerivad selle nimel tohutult 
vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
toetada üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-
heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
tõsta sotsiaalseid standardeid, toetada 
üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja taastuvenergial 
põhinevale ning energiatõhusale
majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.
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Or. en

Muudatusettepanek 1552
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
toetada üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-
heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, kasutades 
Euroopa GNSSi Agentuuri pakutavaid 
võimalusi, ning edendada samal ajal 
majanduslikku konkurentsivõimet, toetada 
üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-
heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

Or. en

Selgitus

GNSSi Agentuuri kasutamine võib aidata tuleviku transpordisüsteemi eesmärkide täitmisele 
oluliselt kaasa.

Muudatusettepanek 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
toetada üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 
edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 
poliitika põhieesmärke, edendada samal 
ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 
toetada üleminekut kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ja jätkusuutlikule
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heitega majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

majandusele ning säilitada liidu 
juhtpositsiooni maailmaturul.

Or. en

Muudatusettepanek 1554
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada transpordi jätkusuutlikkust pikas 
perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 
suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 
majanduslikud kulud.

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada transpordi jätkusuutlikkust pikas 
perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 
suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 
majanduslikud kulud. Sarnaselt 
kahjustaks suutmatus hoida transpordi 
valdkonnas Euroopa tehnoloogilist 
juhtpositsiooni eespool nimetatud 
eesmärgi saavutamist ja tooks kaasa 
tõsiseid ja kahjulikke tagajärgi Euroopa 
tööhõivele ja pikaajalisele 
majanduskasvule.

Or. en

Muudatusettepanek 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada transpordi jätkusuutlikkust 
pikas perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada kogu transpordisüsteemi
jätkusuutlikkust pikas perspektiivis kaasa 
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suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 
majanduslikud kulud.

vastuvõetamatult suured sotsiaalsed, 
ökoloogilised ja majanduslikud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 1556
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada transpordi jätkusuutlikkust pikas 
perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 
suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 
majanduslikud kulud.

Kuigi vajalikud investeeringud 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 
kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 
parandada transpordi ja liikuvuse
jätkusuutlikkust pikas perspektiivis kaasa 
vastuvõetamatult suured sotsiaalsed, 
ökoloogilised ja majanduslikud kulud.

Or. en


