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Muudatusettepanek 1557
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transport on Euroopa majandusliku 
konkurentsivõime ja kasvu peamine 
tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 
liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 
tervikliku ühtse turu ning avatud ja kaasava 
ühiskonna toimimiseks. Mitmel pool 
maailmaturul juhtrolli täites esindab see 
tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 
kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 
vara. Transporditööstus ja 
transpordivahendite tootmine moodustab 
6,3 % liidu SKPst. Samal ajal peab 
Euroopa transporditööstus hakkama saama 
aina teravama konkurentsiga, mida pakub 
muu maailm. Euroopa edaspidise 
konkurentsieelise tagamiseks ja meie 
praeguse transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

Transport on Euroopa majandusliku 
konkurentsivõime ja kasvu peamine 
tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 
liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 
tervikliku ühtse turu ning avatud ja kaasava 
ühiskonna toimimiseks. Mitmel pool 
maailmaturul juhtrolli täites esindab see 
tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 
kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 
vara. Transporditööstus ja 
transpordivahendite tootmine moodustab 
kõigest 6,3% liidu SKPst. Kuid 
transporditööstuse kogupanus ELi 
majandusse on märkimisväärselt suurem, 
võttes arvesse kaupu, mis moodustavad 
liidu SKPst peaaegu 30%, ning samuti 
paljusid teenuseid ja tööle sõitvaid 
töötajaid, kes sõltuvad täielikult tõhusast 
transpordist. Samuti on oluline 
transporditööstuse panus ühiskonda 
inimeste ühendamise kaudu, kuid seda on 
raske hinnata, ning see on oluline ka 
Euroopa liikumisvabaduse jaoks. Samal 
ajal peab Euroopa transporditööstus 
hakkama saama aina teravama 
konkurentsiga, mida pakub muu maailm. 
Euroopa edaspidise konkurentsieelise 
tagamiseks ja meie praeguse 
transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 1558
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transport on Euroopa majandusliku 
konkurentsivõime ja kasvu peamine 
tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 
liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 
tervikliku ühtse turu ning avatud ja kaasava 
ühiskonna toimimiseks. Mitmel pool 
maailmaturul juhtrolli täites esindab see 
tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 
kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 
vara. Transporditööstus ja 
transpordivahendite tootmine moodustab 
6,3 % liidu SKPst. Samal ajal peab 
Euroopa transporditööstus hakkama saama 
aina teravama konkurentsiga, mida pakub 
muu maailm. Euroopa edaspidise 
konkurentsieelise tagamiseks ja meie 
praeguse transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

Turvaline, kindel ja tõhus transport on 
Euroopa majandusliku konkurentsivõime ja 
kasvu peamine tõukejõud. See tagab 
inimeste ja kaupade liikuvuse, mis on 
vajalik Euroopa tervikliku ühtse turu ning 
avatud, kaasava ja turvalise ühiskonna 
toimimiseks. Mitmel pool maailmaturul 
juhtrolli täites esindab see tööstusliku 
suutlikkuse ja teenuste kvaliteedi aspektist 
üht Euroopa suurimat vara. 
Transporditööstus ja transpordivahendite 
tootmine moodustab 6,3% liidu SKPst. 
Samal ajal peab Euroopa transporditööstus 
hakkama saama aina teravama 
konkurentsiga, mida pakub muu maailm. 
Euroopa edaspidise konkurentsieelise 
tagamiseks ja meie praeguse 
transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 1559
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transport on Euroopa majandusliku 
konkurentsivõime ja kasvu peamine 
tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 
liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 
tervikliku ühtse turu ning avatud ja kaasava 
ühiskonna toimimiseks. Mitmel pool 
maailmaturul juhtrolli täites esindab see 
tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 
kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 

Transport on Euroopa majandusliku 
konkurentsivõime ja kasvu peamine 
tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 
liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 
tervikliku ühtse turu ning avatud ja kaasava 
ühiskonna toimimiseks. Mitmel pool 
maailmaturul juhtrolli täites esindab see 
tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 
kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 
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vara. Transporditööstus ja 
transpordivahendite tootmine moodustab 
6,3 % liidu SKPst. Samal ajal peab 
Euroopa transporditööstus hakkama saama 
aina teravama konkurentsiga, mida pakub 
muu maailm. Euroopa edaspidise 
konkurentsieelise tagamiseks ja meie 
praeguse transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

vara. Transporditööstus ja 
transpordivahendite tootmine moodustab 
6,3% liidu SKPst, kuid see panustab ELi 
majandusse märkimisväärselt suuremal 
määral. Samal ajal peab Euroopa 
transporditööstus hakkama saama aina 
teravama konkurentsiga, mida pakub muu 
maailm. Euroopa edaspidise 
konkurentsieelise tagamiseks ja meie 
praeguse transpordisüsteemi puuduste 
leevendamiseks on vaja läbimurdelist 
tehnoloogiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 1560
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordisektor tekitab suure osa 
kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 
kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 
96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 
tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 
probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 
arukad, transpordiliikide vahetamise 
alternatiivid ei ole alati ligitõmbavad, 
liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 
endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 
inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 
tahavad ohutut ja kindlat 
transpordisüsteemi. Linnakeskkond paneb 
transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 
proovile.

Transpordisektor tekitab suure osa 
kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 
kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 
96% ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 
tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 
probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 
arukad, transpordiliikide vahetamise 
alternatiivid ei ole alati ligitõmbavad, 
liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 
endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 
inimest aastas, samal ajal kui 
märkimisväärne lennuliikluse kasv tekitab 
palju spetsiifilisi probleeme. Kodanikud ja 
ettevõtted tahavad ohutut ja kindlat 
transpordisüsteemi. Linnakeskkond paneb 
transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 
proovile. Oluline on vähendada selle 
keskkonnamõju tehnoloogia sihipärase 
arendamise kaudu, pidades silmas 
asjaolu, et iga transpordiliigi probleemid 
on erinevad ja neile on omased erinevad 
tehnoloogia integreerimise tsüklid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1561
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordisektor tekitab suure osa 
kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 
kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 
96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 
tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 
probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 
arukad, transpordiliikide vahetamise 
alternatiivid ei ole alati ligitõmbavad, 
liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 
endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 
inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 
tahavad ohutut ja kindlat 
transpordisüsteemi. Linnakeskkond paneb 
transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 
proovile.

Transpordisektor tekitab suure osa 
kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 
kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 
96% ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 
tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 
probleeme; selle mõju tervisele tahkete 
osakeste, gaaside, mürasaaste ja vähese 
füüsilise liikumise kaudu on muutunud 
oluliseks; süsteemid ei ole veel piisavalt 
arukad, vaja on ühendvedude lahendusi 
ning transpordiliikide vahetamist 
jätkusuutlikumate vastu, liiklusõnnetuses 
hukkunute arv liidus on endiselt 
tähelepanuväärselt suur – 34 000 inimest 
aastas, kodanikud ja ettevõtted tahavad 
ohutut ja kindlat transpordi- ja 
liikuvussüsteemi. Linnakeskkond paneb 
transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 
proovile.

Or. en

Muudatusettepanek 1562
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi kasvumäärad 
Euroopa liikluse ummikseisu ning 

välja jäetud
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muudaksid selle majanduslikud kulud ja 
sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 
Prognooside kohaselt kahekordistub 
reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 
% võrra ning läheneks umbes 200 
miljardile eurole aastas. Õnnetuste 
väliskulud kasvaks 2005. aastaga
võrreldes ligikaudu 60 miljardi euro 
võrra.

Or. en

Selgitus

Millistest andmeallikatest sellised väited pärinevad?

Muudatusettepanek 1563
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi kasvumäärad 
Euroopa liikluse ummikseisu ning 
muudaksid selle majanduslikud kulud ja 
sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 
Prognooside kohaselt kahekordistub 
reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 
50 % võrra ning läheneks umbes 
200 miljardile eurole aastas. Õnnetuste 
väliskulud kasvaks 2005. aastaga 
võrreldes ligikaudu 60 miljardi euro 
võrra.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi kasvumäärad 
Euroopa liikluse ummikseisu ning 
muudaksid selle majanduslikud kulud ja 
sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 
Prognooside kohaselt kahekordistub 
reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 %
võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 
eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 
kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 
60 miljardi euro võrra.

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi kasvumäärad 
Euroopa liikluse ummikseisu ning 
muudaksid selle majanduslikud kulud ja 
sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 
Prognooside kohaselt kahekordistub 
reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35%. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50%
võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 
eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 
kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 
60 miljardi euro võrra. On oluline 
vähendada seda mõju tehnoloogiliste 
täiustuste, uute tehnoloogiate ja taristute 
kasutuselevõttu võimaldavate 
majanduslike ja regulatiivsete raamistike, 
ning käitumisteaduste laialdasema 
rakendamise kaudu reisimisviiside 
valikute paremaks mõistmiseks, pidades 
meeles, et igal transpordiliigil on omaette 
probleemid ning erinevad tehnoloogia 
integreerimise tsüklid.

Or. en

Muudatusettepanek 1565
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi kasvumäärad 
Euroopa liikluse ummikseisu ning 
muudaksid selle majanduslikud kulud ja 
sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 
Prognooside kohaselt kahekordistub
reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 %
võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 
eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 
kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 
60 miljardi euro võrra.

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 
eeldatavad transpordi ja liikuvuse
kasvumäärad Euroopa liikluse ummikseisu 
ning muudaksid selle majanduslikud kulud, 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
vastuvõetamatuks. Kui senised tendentsid 
tulevikus jätkuvad, kahekordistuvad
prognooside kohaselt reisija- ja 
tonnkilomeetrite arv järgmise 40 aasta 
jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 
kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 
2050. aastaks 35%. Liiklusummikute 
põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50%
võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 
eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 
kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 
60 miljardi euro võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 

Saaste, tervise, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite arvu vähendamise,
kergemate, väiksemate ja arukamate 
sõidukite, olemasolevate taristute 
võimsuse kasutamise parandamise ning 
sõidukite ja taristu parema koostoime,
keskkonnahoidliku logistika ja liikuvuse 
juhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
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maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordi ja liikuvusega seotud toodete ja 
teenuste maailmaturul. Neid eesmärke ei 
ole võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1567
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama, 
ohutuma ja kindlama ning tõhusama 
transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1568
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama, 
turvalisema, kättesaadavama ja tõhusama 
transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1569
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 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud 
vajaliku ja piisava uue tehnoloogia ja 
uuenduslike lahenduste väljatöötamise ja 
rakendamise kiirendamine, et jõuda liidus 
puhtama ja tõhusama transpordisüsteemini, 
saavutada kliimamuutuse leevendamiseks 
ja ressursitõhususe parandamiseks 
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ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

vajalikud tulemused ning säilitada Euroopa 
juhtroll transpordiga seotud toodete ja 
teenuste maailmaturul. Neid eesmärke ei 
ole võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1570
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama, 
turvalisema, kättesaadavama ja tõhusama 
transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 
kindluse probleem on levinud kogu liidus 
ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 
reageerimist. Sõidukite, taristute ja 
transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 
tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Saaste, liiklusummikute, taskukohasuse,
ohutuse ja kindluse probleem on levinud 
kogu liidus ning nõuab ühist, kogu 
Euroopat hõlmavat reageerimist. Sõidukite, 
taristute ja transpordijuhtimise jaoks ette 
nähtud uue tehnoloogia ja uuenduslike 
lahenduste väljatöötamise ja rakendamise 
kiirendamine on peamine vahend, mille 
abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 
tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 
kliimamuutuse leevendamiseks ja 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 
transpordiga seotud toodete ja teenuste 
maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 
võimalik saavutada üksnes riikide 
killustatud jõupingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1572
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 
mis on suunatud selge Euroopa 
lisaväärtusega tegevusele, täiendab 
liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 
rõhku pannakse Euroopa 
poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 
prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 
mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 
Euroopat hõlmavate koostoimivate 
transpordilahendusteni või kus riigiülene 
jõudude ühendamine võib vähendada 
teadusuuringutesse tehtavate 
investeeringute riske, viia ühiste normideni 

Transpordialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 
mis on suunatud selge Euroopa 
lisaväärtusega tegevusele, täiendab 
liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 
rõhku pannakse Euroopa 
poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 
prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 
mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 
Euroopat hõlmavate koostoimivate ja 
mitmeliigiliste integreeritud
transpordilahendusteni või kus riigiülene 
jõudude ühendamine võib vähendada 
teadusuuringutesse tehtavate 
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ja lühendada teadustulemuste 
turuletoomiseks vajaminevat aega.

investeeringute riske, viia ühiste normideni 
ja lühendada teadustulemuste 
turuletoomiseks vajaminevat aega.

Or. en

Muudatusettepanek 1573
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 
arvukaid kogu innovatsiooniahelat 
hõlmavaid algatusi. Mitu tegevussuunda on 
konkreetselt ette nähtud tulemuste 
turuletoomise abistamiseks –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmiline käsitus, tutvustuskavad, 
turuletulekuga seotud tegevus ning 
standardimise toetamine, reguleerimine ja 
uuenduslikud hankestrateegiad teenivad 
kõik seda eesmärki. Lisaks aitab 
sidusrühmade ja ekspertide kaasatus 
ületada lõhe teadusuuringute tulemuste ja 
nende transpordisektoris rakendamise 
vahel.

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 
arvukaid kogu innovatsiooniahelat 
hõlmavaid algatusi. Mitu tegevussuunda on 
konkreetselt ette nähtud tulemuste 
turuletoomise abistamiseks –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmiline käsitus, tutvustuskavad, 
turuletulekuga seotud tegevus ning 
standardimise toetamine, reguleerimine ja 
uuenduslikud hankestrateegiad teenivad 
kõik seda eesmärki. Lisaks aitab 
sidusrühmade ja ekspertide kaasatus 
ületada lõhe teadusuuringute tulemuste ja 
nende transpordisektoris rakendamise 
vahel. Piisaval määral tuleb käsitleda iga 
transpordiliigi (ja eriti lennunduse) 
konkreetseid raskusi ja eripärasid, näiteks 
erinevaid tehnoloogia integreerimise 
tsükleid. Samas tuleks soodustada 
põhimõtete ja tehnoloogiate vastastikust 
täiustamist transpordiliikide vahel. Leida 
tuleks sobiv tasakaal ühelt poolt 
põhjendatud juhtudel teadus- ja 
innovatsioonitegevuste mitmeaastase 
nähtavuse ja jätkuvuse ning teiselt poolt 
eriolukordade vajadustele ja võimalustele 
reageerimisel paindlikkuse ja 
reaktsioonivõime vahel.

Or. en
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Selgitus

Mõnes sektoris on tehnoloogiline juhtpositsioon ja konkurentsivõime keerukate toodete ja 
ebatavaliselt pikkade teadus- ja arendustsüklite tõttu esmatähtis. Seetõttu on väga oluline 
tasakaalustada ettepanekut iga transpordisektori liigipõhise kohtlemise suunas.

Muudatusettepanek 1574
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 4.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnahoidlikuma, arukama ja 
integreerituma transpordisüsteemi nimel 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
investeerimine aitab olulisel määral kaasa 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 
täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 
transpordipiirkonda käsitleva 
transpordialase valge raamatu rakendamist. 
See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 
mida on kirjeldatud juhtalgatustes 
„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 
ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 
„Euroopa digitaalne tegevuskava”.

Keskkonnahoidlikuma, arukama ja 
täielikult integreeritud transpordisüsteemi 
nimel teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
investeerimine aitab olulisel määral kaasa 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 
täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 
transpordipiirkonda käsitleva 
transpordialase valge raamatu rakendamist. 
See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 
mida on kirjeldatud juhtalgatustes 
„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 
ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 
„Euroopa digitaalne tegevuskava”.

Or. en

Muudatusettepanek 1575
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3. Peamised tegevussuunad 4.3. Peamised tegevussuunad

Tegevust korraldatakse selliselt, et 
vajaduse korral oleks võimalik rakendada 
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integreeritud ja konkreetsetele 
transpordiliikidele sobivat lähenemisviisi. 
Mitmeaastane nähtavus ja jätkuvus on 
esmatähtsad, et tagada tõeline Euroopa 
lisaväärtus ja võtta arvesse iga 
transpordiliigi paljusid eripärasid. Selline 
uurimistöö järgib nii palju kui võimalik 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegilisi teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavu.

Or. en

Muudatusettepanek 1576
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest.

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest. Kulutasuvuse 
suurendamiseks pööratakse kõigi 
transpordiliikide puhul tähelepanu 
hooldusele, remondile, renoveerimisele ja 
ringlussevõtule.

Or. en

Muudatusettepanek 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
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ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest.

ja vähendades kasvuhoonegaaside teket 
transpordivaldkonnas.

Or. fr

Selgitus

Veeldatud maagaas ja sõidukite maagaas on alternatiivid, mis suudavad märkimisväärselt 
vähendada kasvuhoonegaaside teket transpordisektoris. Seetõttu tuleks programmiga 
„Horisont 2020” aidata kaasa nende tehnoloogiate arendamisele ja täiustamisele.

Muudatusettepanek 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest.

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi CO2-heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest.

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 
kliimale ja keskkonnale, muutes 
loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 
fossiilkütustest ja/või vähendades 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. en
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Muudatusettepanek 1580
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise
laiemale kasutamisele ning ühis- ja
kergtranspordi laiemale kasutamisele
eeskätt linnapiirkondades.

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, 
mürasaaste minimeerimisele ning 
sõidukite tõhususe parandamisele, elektri-
ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele. 
Lennunduse osas peaks arengu keskmes 
olema õhusõidukite konfiguratsioonide 
täiustamine, suure kiirusega 
tiivikõhusõidukid ning energiatõhususe-
alaste hüppeliste edusammude jaoks 
vajalikud tehnoloogiad. Selles osas tuleks 
tagada sünergia eesmärgi „Arukas, 
keskkonnahoidlik ja integreeritud 
transport” ning eesmärgi „Turvaline, 
puhas ja tõhus energia” vahel; neist 
viimast tuleks kasutada alternatiivsete 
lennukikütuste alaste teadusuuringute 
rahastamiseks. Taristute kasutamine 
tuleks muuta võimalikult tõhusaks arukate 
transpordisüsteemide ja aruka varustuse 
abil. Sarnaselt tuleks muuta võimalikult 
tõhusaks energiajuhtimine õhusõidukite 
pardal, kasutades rohkem elektrilisi 
lennundussüsteeme ja -varustust. 
Laiendada tuleks nõudluse juhtimist ning 
ühis- ja kergtranspordi kasutamist eeskätt 
linnapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1581
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 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele,
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu 
hulgas läbimurdega mootorite, akude ja 
taristu vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele
eeskätt linnapiirkondades.

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele:

– kiirendades elektri- ja vähesaastavate või 
saastevabade sõidukite uue põlvkonna 
arendamist ja kasutuselevõttu, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas;

– uurides ja kasutades ära alternatiivsete 
kütuste ning uuenduslike ja tõhusamate 
jõuseadmete, sealhulgas kütuse taristu 
võimalusi;
– muutes taristute kasutamise võimalikult 
tõhusaks arukate transpordisüsteemide ja 
aruka varustuse abil;
– laiendades nõudluse juhtimise 
kasutamist ning ühis- ja kergtranspordi 
kasutamist eeskätt linnapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1582
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
vähesaastavate, konkurentsivõimeliste 
turuhindadega sõidukite uue põlvkonna 
arendamise ja kasutuselevõtu 
kiirendamisele, muu hulgas läbimurdega 
mootorite, akude ja taristu vallas; 
alternatiivsete kütuste ning uuenduslike ja 
tõhusamate jõuseadmete, sealhulgas kütuse 
taristu võimaluste uurimisele ja 
ärakasutamisele; taristute kasutamise 
võimalikult tõhusaks muutmisele arukate 
transpordisüsteemide ja aruka varustuse 
abil; nõudluse juhtimise laiemale 
kasutamisele ning ühis- ja kergtranspordi 
laiemale kasutamisele eeskätt 
linnapiirkondades.

Or. it

Muudatusettepanek 1583
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
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sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades; taristute ja 
sõidukite vaheliste ühenduste 
soodustamisele seoses CO2
vähendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1584
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 
sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 
läbimurdega mootorite, akude ja taristu 
vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
ning sõidukite tõhususe parandamisele, 
elektri-, vesiniku- ja vähesaastavate või 
saastevabade sõidukite uue põlvkonna 
arendamise ja kasutuselevõtu 
kiirendamisele, muu hulgas läbimurdega 
mootorite, akude, kütuseelementide jms ja 
taristu vallas; alternatiivsete kütuste ning 
uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 
sealhulgas kütuse taristu võimaluste 
uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 
kasutamise võimalikult tõhusaks 
muutmisele arukate transpordisüsteemide 
ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 
laiemale kasutamisele ning ühis- ja 
kergtranspordi laiemale kasutamisele 
eeskätt linnapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1585
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Parem liikuvus, vähem 
liiklusummikuid, suurem ohutus ja 
turvalisus

(b) Parem liikuvus ja juurdepääsetavus, 
vähem liiklusummikuid, suurem ohutus ja 
turvalisus

Or. en

Muudatusettepanek 1586
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 
liikuvusvajadused ja parem transpordi 
voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 
aitavad saavutada sujuva, kaasava, ohutu, 
kindla ja jõulise transpordisüsteemi.

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 
liikuvusvajadused ja parem transpordi 
voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 
aitavad saavutada sujuva, kaasava, ohutu, 
tervisliku, kindla ja jõulise 
transpordisüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 1587
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
elukvaliteeti ning kättesaadavust ja vastata 
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vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi.

tarbijate vajadustele tervikliku uksest 
ukseni transpordi logistika ja liikuvuse 
juhtimise edendamise kaudu, kuidas 
tõhustada liikidevahelisi üleminekuid ja
ühendvedusid ning arukate planeerimis- ja 
juhtimislahenduste kasutuselevõttu ning 
kuidas vähendada olulisel määral õnnetusi 
ja turvalisusohtude tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi.

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ja 
mitmeliigilisust ning e-piletite, arukate 
planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi, viivituste ja 
tühistamiste tõttu inimeste kaotatavat 
aega ja turvalisusohtude tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 1589
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
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kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi.

kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi, eelkõige seotud sõidukite 
ühendamise ja üldjuhtimise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 1590
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi.

Tegevus keskendub sellele, kuidas 
vähendada liiklusummikuid, parandada 
kättesaadavust ja vastata tarbijate 
vajadustele tervikliku uksest ukseni 
transpordi ja logistika edendamise kaudu, 
kuidas tõhustada ühendvedusid ning 
arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 
kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 
olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 
tagajärgi (seotud sõidukite turvalisus ja 
üldjuhtimine).

Or. fr

Muudatusettepanek 1591
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada Euroopa
transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 

Eesmärk on parandada Euroopa 
transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 
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seotud teenuste konkurentsivõimet ja 
tulemuslikkust.

seotud teenuste konkurentsivõimet ja 
tulemuslikkust, pidades silmas 
paljulubavat, ent väga konkurentsitihedat 
tulevast üleilmset turgu. Piisavalt tuleb 
pöörata tähelepanu logistilistele 
protsessidele, hooldusele, remondile, 
renoveerimisele ja ringlussevõtule.
Et piirata oma territooriumil 
deindustrialiseerimist ja tööpuudust, peab 
Euroopa investeerima 
transpordisektoritesse, sh VKEdesse, 
milles ta praegu on veel maailmas liider. 
Tehnoloogiline juhtpositsioon on saamas 
selles üleilmses kontekstis oluliseks 
konkurentsivõime teguriks, eriti energia-
ja majandusliku tõhususe, samuti 
keskkonnanäitajate osas.

Or. en

Muudatusettepanek 1592
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute 
konfiguratsioonide ja tehnoloogiate,
ideede ja mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, täiustatud materjalide 
ning säästlikumate bioloogiliste 
kõrvalsaaduste kasutamise, uuenduslike 
sertifitseerimisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1593
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 4.3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordisüsteemide (sh
transpordivahendite) järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude või uute 
säästlikumate materjalide ja 
kattematerjalide kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 1595
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 
mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Tegevuse keskmes on uuenduslike 
transpordivahendite järgmise põlvkonna 
arendamine ja pinna ettevalmistamine 
järgnevale põlvkonnale 
konkurentsivõimeliste turuhindadega uute 
ideede ja mudelite arendamise, arukate 
kontrollisüsteemide ja 
koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 
tootmisprotsesside, lühemate 
väljatöötamisaegade ja väiksemate 
kasutustsükli kulude kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 1596
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Sotsiaalmajanduslikud teadusuuringud 
ja tulevikku suunatud tegevus 
poliitikakujundamise tarbeks

(d) Sotsiaalmajanduslikud ja 
käitumusalased teadusuuringud ja 
tulevikku suunatud tegevus 
poliitikakujundamise tarbeks

Or. en

Muudatusettepanek 1597
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada paremat 
poliitikakujundamist, mida on vaja 
innovatsiooni edendamiseks ning 
transpordist ja sellega seotud sotsiaalsetest 
vajadustest lähtuvatele probleemidele 
reageerimiseks.

Eesmärk on toetada paremat 
poliitikakujundamist, mida on vaja 
innovatsiooni edendamiseks ning 
transpordist ja mobiilsusest ning sellega 
seotud sotsiaalsetest ja individuaalsetest
vajadustest lähtuvatele probleemidele 
reageerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt d – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus keskendub transpordiga seotud 
sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 
väljavaadete paremale mõistmisele ning 
püüab pakkuda poliitikakujundajatele 
kinnitatud andmeid ja analüüse.

Tegevus keskendub transpordiga seotud 
sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 
väljavaadete paremale mõistmisele ning 
püüab pakkuda poliitikakujundajatele 
kinnitatud andmeid ja analüüse, mida 
levitatakse Euroopa Komisjoni 
transpordiuuringute teadmuskeskuse 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1599
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus, 
keskkonnakaitse, kultuuripärandi kaitse
ja toorained

Or. de

Muudatusettepanek 1600
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

5. Kliimameetmed, keskkond,
ressursitõhusus ja toorained

Or. en

Muudatusettepanek 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 

Erieesmärk on kujundada välja ressursi- ja 
veetõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ja 
ühiskond, keskkonnakaitse ning toorainete 
ja ökosüsteemi teenuste jätkusuutlik 
tarnimine, et vastata planeedi loodusvarade 
ja ökosüsteemide jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele, toorainetega 
kindlustatuse ja heaolu parandamisele ning 
tagab samas keskkonnaalase ühtsuse, 
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kliimamuutusega kohaneda. vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse, 
hoides keskmise globaalse soojenemise 
alla 2 °C ja võimaldades ökosüsteemidel ja 
ühiskonnal kliimamuutuste ja muude 
keskkonnamuutustega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus, 
loodusvarade ja ökosüsteemide kaitse ja 
säästev majandamine ning toorainete 
jätkusuutlik kasutamine ja tarnimine, et 
vastata planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa heaolu 
suurendamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik



AM\907850ET.doc 31/161 PE492.790v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ja ühiskond
ning toorainete jätkusuutlik tarnimine, et 
vastata planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, eesmärgiga hoida 
keskmine globaalne soojenemine alla 2 °C 
ja võimaldada ökosüsteemidel ja 
ühiskonnal kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 1604
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi maismaa ja mere loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en
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Muudatusettepanek 1605
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ja ühiskond
ning toorainete jätkusuutlik tarnimine, et 
vastata planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. it

Muudatusettepanek 1606
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete ja vee jätkusuutlik tarnimine, et 
vastata planeedi loodusvarade 
jätkusuutlikke piire arvesse võttes maailma 
suureneva elanikkonna vajadustele. 
Tegevus aitab kaasa Euroopa 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
heaolu parandamisele ning tagab samas 
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ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

keskkonnaalase ühtsuse ja 
jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 1607
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Erieesmärk on kujundada välja 
ressursitõhus, kindel ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimeline majandus ning 
toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 
planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 
arvesse võttes maailma suureneva 
elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 
kaasa Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisele ja heaolu parandamisele 
ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 
ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 
globaalse soojenemise alla 2 °C ja 
võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 
kliimamuutusega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 1608
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. sajandi jooksul suurenes maailmas nii 
fossiilkütuse kasutamine kui ka maavarade 
kaevandamine kümme korda. See näiliselt 

20. sajandi jooksul suurenes maailmas nii 
fossiilkütuse kasutamine kui ka maavarade 
kaevandamine kümme korda. See näiliselt 
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külluslike ja odavate ressursside aeg 
hakkab ümber saama. Toorained, vesi, õhk, 
elurikkus ning maismaa, vee ja mere 
ökosüsteemid on kõik surve all. Maailma 
mitu suurimat ökosüsteemi on kahjustatud, 
sest kuni 60 % nende pakutavatest 
teenustest kasutatakse jätkusuutmatult. 
Liidus kasutatakse inimese kohta umbes 16 
tonni materjale aastas, sellest 6 tonni läheb 
raisku ja pool prügimäele. Kasvava 
elanikkonna ja suurenevate ootuste tõttu, 
mis iseloomustavad eeskätt kiiresti areneva 
majandusega riikide keskmise 
sissetulekutega elanikke, suureneb 
globaalne nõudlus ressursside järele. 
Majanduskasv tuleb täielikult lahutada 
ressursikasutusest.

külluslike ja odavate ressursside aeg 
hakkab ümber saama. Toorained, vesi, õhk, 
elurikkus ning inimkonna, maismaa, vee ja 
mere ökosüsteemid on kõik surve all. 
Maailma mitu suurimat ökosüsteemi on 
kahjustatud, sest kuni 60% nende 
pakutavatest teenustest kasutatakse 
jätkusuutmatult. Liidus kasutatakse 
inimese kohta umbes 16 tonni materjale 
aastas, sellest 6 tonni läheb raisku ja pool 
prügimäele. Kasvava elanikkonna ja 
suurenevate ootuste tõttu, mis 
iseloomustavad eeskätt kiiresti areneva 
majandusega riikide keskmise 
sissetulekutega elanikke, suureneb 
globaalne nõudlus ressursside järele. 
Majanduskasv tuleb täielikult lahutada 
ressursikasutusest.

Or. it

Muudatusettepanek 1609
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maapinna keskmine temperatuur on 
viimase saja aasta jooksul tõusnud umbes 
0,8 °C ning tõuseb prognooside kohaselt 
21. sajandi lõpuks 1,8–4 °C (võrreldes 
aastate 1980–1999 keskmisega). Nende 
muutustega seostatud tõenäolised mõjud 
looduslikele süsteemidele ja inimestele 
panevad proovile planeedi ja selle võime 
kohaneda, samuti ohustavad need 
edaspidist majandusarengut ja inimkonna 
heaolu.

Maapinna keskmine temperatuur on 
viimase saja aasta jooksul tõusnud umbes 
0,8 °C ning tõuseb prognooside kohaselt 
21. sajandi lõpuks 1,8–4 °C (võrreldes 
aastate 1980–1999 keskmisega). Nende 
muutustega seostatud tõenäolised mõjud 
looduslikele süsteemidele ja inimestele 
panevad proovile planeedi ja selle võime 
kohaneda, samuti ohustavad need 
edaspidist majandusarengut ja inimkonna 
heaolu. Kliimamuutuse soovimatud 
tagajärjed ja saastus koos üha suurema 
linnastumise, massiturismi, inimkonna 
hoolimatuse ja ressursside ülekasutamine 
seavad ohtu kogukondade hapra 
kultuuristruktuuri, mida kehastab 
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Euroopa kultuuripärand.

Or. it

Muudatusettepanek 1610
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40% võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse. Kõnealused 
keerukad keskkonnaprobleemid 
ohustavad ka meie kultuuripärandit. Oma 
Euroopa kultuuripärandi säilitamiseks 
vajame uuringuid ja uuendustegevust. 
Liidu majanduse, eelkõige 
turismivaldkonna jaoks etendavad 
ajaloolised kultuuriväärtused keskset osa. 
Kõnealuse, meie kultuuripärandile 
tugineva majandusharu iga-aastane käive 
on Euroopas hinnanguliselt 335 miljardit 
eurot ja loodud töökohtade arv üheksa 
miljonit.

Or. de
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Muudatusettepanek 1611
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40% võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse. Ühiskond 
peab toime tulema olulise probleemiga, 
nimelt kuidas luua püsiv tasakaal 
inimeste vajaduste ja keskkonna vahel. 
Keskkonnaressursid, sealhulgas vesi, õhk, 
biomass, viljakas muld, elurikkus, 
ökosüsteemid ning inimeste loodud 
ressursid, sh kultuuripärand ja
kultuurmaastikud, ning nende osutatavad 
teenused, on alus, millele toetub Euroopa 
ja maailma majandus ning elukvaliteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, 
ookeanivee ringluse muutuste, merevee 
temperatuuri tõusu, Arktika jää sulamise 
ja merevee soolsuse vähenemise, maa 
kahjustumise ja kasutamise, veepuuduse, 
hüdroloogiliste anomaaliate, vihmade 
ajalise ja ruumilise heterogeensuse, 
liikide ruumilise jaotumise, keemilise 
reostuse ja elurikkuse kao aina suurem 
mõju näitab, et planeet läheneb oma 
jätkusuutlikkuse piiridele. Kui midagi 
tõhususe parandamiseks ette ei võeta, 
ületab näiteks veenõudlus prognooside 
kohaselt 20 aasta pärast pakkumise 40%
võrra. Metsade kadumine on 
murettekitavalt kiire – 5 miljonit hektarit 
aastas. Ressursside vastastikune mõju võib 
põhjustada süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

Or. en

Muudatusettepanek 1613
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
mullaviljakuse vähenemise, veepuuduse, 
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elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 
kui kaht planeeditäit ressursse.

keemilise reostuse ja elurikkuse kao aina 
suurem mõju näitab, et planeet on 
lähenenud oma jätkusuutlikkuse piiridele. 
Kui midagi tõhususe parandamiseks ette ei 
võeta, ületab näiteks veenõudlus 
prognooside kohaselt 20 aasta pärast 
pakkumise 40% võrra. Metsade kadumine 
on murettekitavalt kiire – 5 miljonit 
hektarit aastas. Ressursside vastastikune 
mõju võib põhjustada süsteemseid riske: 
ühe ressursi ammendumine toob kaasa 
muude ressursside ja ökosüsteemide 
pöördumatu murdepunkti. Praeguste 
suundumuste põhjal on maailma suureneva 
elanikkonna ülalpidamiseks 2050. aastaks 
vaja enam kui kaht planeeditäit ressursse.

Or. en

Muudatusettepanek 1614
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40 % võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ja ökosüsteemide pöördumatu 
murdepunkti. Praeguste suundumuste 
põhjal on maailma suureneva elanikkonna 
ülalpidamiseks 2050. aastaks vaja enam 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 
planeet läheneb oma jätkusuutlikkuse 
piiridele. Kui midagi tõhususe 
parandamiseks ette ei võeta, ületab näiteks 
veenõudlus prognooside kohaselt 20 aasta 
pärast pakkumise 40% võrra. Metsade 
kadumine on murettekitavalt kiire – 5 
miljonit hektarit aastas. Ressursside 
vastastikune mõju võib põhjustada 
süsteemseid riske: ühe ressursi 
ammendumine toob kaasa muude 
ressursside ning looduslike ja inimkonna
ökosüsteemide pöördumatu murdepunkti. 
Praeguste suundumuste põhjal on maailma 
suureneva elanikkonna ülalpidamiseks 
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kui kaht planeeditäit ressursse. 2050. aastaks vaja enam kui kaht 
planeeditäit ressursse.

Or. it

Muudatusettepanek 1615
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa vajab hädasti integreeritud 
veesüsteemi uuendusi. Euroopa seisab 
silmitsi vananeva vee (nii reovee- kui ka 
joogivee) infrastruktuuriga, suurenenud
veepuudusega, linnade üleujutuste 
suurema riskiga, veereostuse ja 
põllumajanduse, tööstuse ja linnarahva 
kasvava ja nõudlikuma veevajadusega. 
Ühiskonna probleemidega 
toimetulemiseks (kõigile taskukohase 
kvaliteetse vee kindlustamine, tööstuse ja 
põllumajanduse varustamine õige 
kvaliteediga, õige hinnaga õige veega ja 
saaste minimeerimine) peab investeerima 
Euroopa innovatiivsele veesüsteemile 
üleminekusse.

Or. en

Muudatusettepanek 1616
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
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asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida 
turumoonutused murettekitavalt suurel 
määral mõjutavad. Ka on liidul endiselt
olemas väärtuslikud maardlad, mille 
uurimist ja millest kaevandamist piirab 
nõuetekohase tehnoloogia puudumine ning 
takistab suurenev üleilmne konkurents. 
Arvestades seda, kui olulised on toorained 
Euroopa konkurentsivõime ja majanduse 
seisukohalt ning uuenduslikes toodetes 
kasutamise jaoks, on toorainete 
jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 
haldamine liidu ülitähtis prioriteet.

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Liidul on olemas 
väärtuslikud maardlad, mille uurimist ja 
millest kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia ja transporditaristu
puudumine. Arvestades seda, kui olulised 
on toorained Euroopa konkurentsivõime ja 
majanduse seisukohalt ning uuenduslikes 
toodetes kasutamise jaoks, on toorainete 
jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 
haldamine liidu ülitähtis prioriteet.
Juurdepääs Euroopa tooraineallikatele, 
mis asuvad sageli geograafiliselt 
äärepoolsetes piirkondades, on nende 
toorainete kindlast tarnest sõltuvatele 
tööstusharudele jätkuvalt probleem. 
Lisaks sõltub liit oluliselt selliste 
strateegiliselt tähtsate toorainete 
impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1617
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
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ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Euroopa 
Liit on paljude maailma parimate 
kultuuripärandi näidete kodumaa, kus 
tooraine on algselt kohalikku päritolu. 
Teadmised tooraine säästva kasutamise 
kohta on piiratud, sest puuduvad 
teadusuuringud materjalide omaduste ja 
kliimamuutustele vastupidavuse kohta. 
Arvestades seda, kui olulised on toorained 
Euroopa konkurentsivõime ja majanduse 
seisukohalt ning uuenduslikes toodetes 
kasutamise jaoks, on toorainete 
jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 
haldamine liidu ülitähtis prioriteet.

Or. it

Muudatusettepanek 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
ressursitõhus kasutamine,
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asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist, millest 
kaevandamist ja töötlemist piirab 
nõuetekohase tehnoloogia ja 
investeeringute puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
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kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete ja energia
kättesaadavusest. Toorainete tarne liitu 
satub aga aina suurema surve alla. Lisaks 
sõltub liit oluliselt selliste strateegiliselt 
tähtsate toorainete impordist, mida 
turumoonutused murettekitavalt suurel 
määral mõjutavad. Ka on liidul endiselt 
olemas väärtuslikud maardlad, mille 
uurimist ja millest kaevandamist piirab 
nõuetekohase tehnoloogia puudumine ning 
takistab suurenev üleilmne konkurents. 
Arvestades seda, kui olulised on toorained 
Euroopa konkurentsivõime ja majanduse 
seisukohalt ning uuenduslikes toodetes 
kasutamise jaoks, on toorainete 
jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 
haldamine liidu ülitähtis prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1620
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja
ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 
uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 
majanduse toimimise seisukohalt 
ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 
ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
Toorainete tarne liitu satub aga aina 

Toorainete jätkusuutlik hankimine,
ressursitõhus ja kindel haldamine, 
sealhulgas nende uurimine, kaevandamine, 
töötlemine, korduskasutamine, 
ringlussevõtt ja asendamine, on 
nüüdisaegse ühiskonna ja majanduse 
toimimise seisukohalt ülioluline. Euroopa 
tööstussektorid, näiteks ehitus, 
kemikaalitööstus, autotööstus, 
kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 
mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 
suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 
suuresti toorainete kättesaadavusest. 
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suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

Toorainete tarne liitu satub aga aina 
suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 
oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 
toorainete impordist, mida turumoonutused 
murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 
Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 
maardlad, mille uurimist ja millest 
kaevandamist piirab nõuetekohase 
tehnoloogia puudumine ning takistab 
suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 
seda, kui olulised on toorained Euroopa 
konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 
ning uuenduslikes toodetes kasutamise 
jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 
ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 
prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1621
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduse suutlikkus kohaneda ja 
muutuda kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks, 
ressursitõhusamaks ning jääda samal ajal 
konkurentsivõimeliseks sõltub nii 
sotsiaalsest kui ka tehnoloogilisest 
kõrgetasemelisest ökoinnovatsioonist. 
Ökoinnovatsioon, mille üleilmse turu 
väärtus on ligikaudu 1 triljon eurot aastas 
ja suureneb eelduste kohaselt 2030. aastaks 
kolm korda, kujutab endast suurt 
võimalust, mille abil edendada 
konkurentsivõimet ja luua Euroopa riikides 
töökohti.

Majanduse suutlikkus kohaneda ja 
muutuda kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks, 
ressursitõhusamaks ning jääda samal ajal 
konkurentsivõimeliseks sõltub nii 
sotsiaalsest, organisatsioonilisest kui ka 
tehnoloogilisest kõrgetasemelisest 
ökoinnovatsioonist. Ökoinnovatsioon, 
mille üleilmse turu väärtus on ligikaudu 1 
triljon eurot aastas ja suureneb eelduste 
kohaselt 2030. aastaks kolm korda, kujutab 
endast suurt võimalust, mille abil edendada 
konkurentsivõimet ja luua Euroopa riikides 
töökohti.

Or. en
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Muudatusettepanek 1622
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside heite ja 
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 
rakendamist ning leevendamis- ja 
kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 
üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 
tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 
kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 
taastamine, et säilitada nende suutlikkus 
pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja –raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Kasvuhoonegaaside heite ja 
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 
rakendamist ning leevendamis- ja 
kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 
ülemaailmsete poliitikaraamistikega tuleb 
tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 
kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 
taastamine, et säilitada nende suutlikkus 
pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid.
Kultuuripärandi kohandamise ja 
säilitamise meetoditega saab leevendada 
kliimamuutuste mõju õigema 
energiakasutuse, tooraine säästva 
kasutuse, keskkonnahoidliku tehnoloogia 
kasutamise ja passiivse projekteerimise 
kaudu. Need meetodid omakorda avavad 
uusi võimalusi mõju leevendamise ja 
mõjuga kohanemise meetmete jaoks 
kõikides sektorites, ehitusest transpordini.
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Or. it

Muudatusettepanek 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside heite ja 
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 
rakendamist ning leevendamis- ja 
kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 
üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 
tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 
kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 
taastamine, et säilitada nende suutlikkus 
pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja –raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Kasvuhoonegaaside heite ja 
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
üleminekut vähese CO2-heitega 
ühiskonnale ning kulutasuva tehnoloogia 
väljatöötamist ja rakendamist ning 
leevendamis- ja kohanemismeetmeid, 
samuti paremat arusaamist ühiskonna 
reaktsioonidest kõnealustele 
probleemidele, sh majanduslike ja 
ühiskondlike „lukkude” tuvastamist. 
Liidusiseste ja üleilmsete 
poliitikaraamistikega tuleb tagada 
ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine, 
väärtustamine ja asjakohane haldamine 
ning lõppastmes taastamine, et säilitada 
nende suutlikkus pakkuda ka edaspidi 
ressursse ja teenuseid. Teadusuuringud ja 
innovatsioon võivad aidata kindlustada 
usaldusväärse ja jätkusuutliku juurdepääsu 
maismaal ja merepõhjas asuvatele
toorainetele ja nende kasutamise ning 
tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1624
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside heite ja
kontsentratsiooniga seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 
rakendamist ning leevendamis- ja 

Kasvuhoonegaaside heitega seotud liidu ja 
rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 
kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 
jätkusuutlike ja tõhusate 
mittetehnoloogiliste ja tehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamist ja rakendamist 
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kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 
üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 
tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 
kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 
taastamine, et säilitada nende suutlikkus 
pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

ning leevendamis- ja kohanemismeetmeid. 
Liidusiseste ja üleilmsete 
poliitikaraamistikega tuleb tagada 
ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine, 
väärtustamine ja asjakohane taastamine, et 
säilitada nende suutlikkus pakkuda ka 
edaspidi ressursse ja teenuseid. 
Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 
aidata kindlustada usaldusväärse ja 
jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 
tagada ressursikasutuse ja raiskamise 
märkimisväärse vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, üleilmastumise 
ajastu terviklik tööstuspoliitika, valge 
raamat „Kliimamuutusega kohanemine:
Euroopa tegevusraamistik”, tooraineid 
käsitlev algatus, Euroopa Liidu säästva 
arengu strateegia, Euroopa Liidu 
integreeritud merenduspoliitika, 
merestrateegia raamdirektiiv, 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tegevuskava, tooraineid käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus; ning 7. 
keskkonna tegevusprogramm. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
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kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, vett käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, Euroopa Liidu 
säästva arengu strateegia, Euroopa Liidu 
integreeritud merenduspoliitika, 
merestrateegia raamdirektiiv, 
keskkonnasõbralike uuenduste tegevuskava 
ja Euroopa digitaalne tegevuskava. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, vett käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, Euroopa Liidu 
säästva arengu strateegia, Euroopa Liidu 
integreeritud merenduspoliitika, 
merestrateegia raamdirektiiv, 
keskkonnasõbralike uuenduste tegevuskava 
ja Euroopa digitaalne tegevuskava. Nende 
meetmetega parandatakse ühiskonna 
suutlikkust muutuda keskkonna- ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 
ning tagada toorainete kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
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majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava, vee raamdirektiiv 
ja tütardirektiivid1. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutusele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

__________________
1 Direktiiv 2000/60/EÜ

Or. en

Muudatusettepanek 1629
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, edenemiskava –
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 
toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 
Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 
„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 
tegevuskava, valge raamat 
„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 
algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 
strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika, merestrateegia 
raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 
uuenduste tegevuskava ja Euroopa 
digitaalne tegevuskava. Nende meetmetega 
parandatakse ühiskonna suutlikkust 
muutuda keskkonna- ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
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muutuda keskkonna- ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisemaks ning tagada 
toorainete kättesaadavus.

toorainete kättesaadavus.

Or. it

Muudatusettepanek 1630
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 
ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 
keerukust ning toorainete tarneahela 
rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 
toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 
Vajalike teadusuuringute 
valdkondadevaheline iseloom nõuab 
käsitletava probleemi tõhusaks 
lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 
ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 
ja keskkonnamõjude vähendamine koos 
konkurentsivõime suurendamisega nõuab 
otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 
üleminekut majandusele, mis põhineb 
looduse ja inimese heaolu jätkusuutlikel 
sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 
innovatsioonitegevusega parandatakse 
kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 
prognoosimist süsteemses ja 
valdkondadevahelises perspektiivis, 
vähendatakse ebakindlust, määratakse 
kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 
võimalused ning hinnatakse neid, 
suurendatakse tegevusulatust ning 
parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 
vastuste ja lahenduste tõhusust. 
Meetmetega püütakse ka võimaldada 
ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 
protsessis aktiivselt osaleda.

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 
ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 
keerukust ning toorainete tarneahela 
rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 
toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 
Vajalike teadusuuringute 
valdkondadevaheline iseloom nõuab 
käsitletava probleemi tõhusaks 
lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 
ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 
ja keskkonnamõjude vähendamine koos 
konkurentsivõime suurendamisega nõuab 
otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 
üleminekut majandusele, mis põhineb 
looduse ja inimese heaolu jätkusuutlikel 
sidemetel. Veega seotud probleemide 
näiteks on veekasutus maa-, linna- ja 
tööstuskeskkonnas ning vee 
ökosüsteemide kaitse. Koordineeritud 
teadus- ja innovatsioonitegevusega 
parandatakse kliima- ja keskkonnamuutuse 
mõistmist ja prognoosimist süsteemses ja 
valdkondadevahelises perspektiivis, 
vähendatakse ebakindlust, määratakse 
kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 
võimalused ning hinnatakse neid, 
suurendatakse tegevusulatust ning 
parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 
vastuste ja lahenduste tõhusust. 
Meetmetega püütakse ka võimaldada 
ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 
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protsessis aktiivselt osaleda.

Or. en

Selgitus

Veega seotud probleemide ulatuse selgitus.

Muudatusettepanek 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev innovatsioonipartnerlus.

Toorainete säästva kasutamise ja
kättesaadavuse küsimuse lahendamine 
nõuab, et paljude teadusharude ja sektorite 
raames tehtaks teadusuuringute ja 
innovatsiooni vallas koordineeritud 
jõupingutusi, mis aitaksid pakkuda 
ohutuid, majanduslikult teostatavaid, 
keskkonna seisukohalt kindlaid ja 
sotsiaalselt vastuvõetavaid lahendusi kogu 
väärtusahelas (uurimine, kaevandamine, 
töötlemine, ressursitõhusus,
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus ning haruldasteks 
muldmetallideks nimetatud esmatähtsate 
toorainete jaoks loomisel haruldaste 
muldmetallide alane Euroopa 
pädevusvõrgustik. Väga tähtis on ka 
rahvusvaheline koostöö toorainete 
valdkonnas, näiteks ELi–Jaapani–USA 
kolmepoolne teadus- ja arenduskoostöö 
esmatähtsate toorainete alal, ning seda 
tuleks jätkata.
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Or. en

Muudatusettepanek 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev innovatsioonipartnerlus.

Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Hõlmata tuleks kutse maa-, 
linna- ja tööstuspiirkondade veekasutuse 
valdkonnas, samuti kutse veeökosüsteemi 
valdkonnas. Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev Euroopa
innovatsioonipartnerlus.

Or. en

Muudatusettepanek 1633
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toorainete kättesaadavuse küsimuse Toorainete kättesaadavuse küsimuse 
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lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid käsitlev
innovatsioonipartnerlus.

lahendamine nõuab, et paljude 
teadusharude ja sektorite raames tehtaks 
teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 
koordineeritud jõupingutusi, mis aitaksid 
pakkuda ohutuid, majanduslikult 
teostatavaid, keskkonna seisukohalt 
kindlaid ja sotsiaalselt vastuvõetavaid 
lahendusi kogu väärtusahelas (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, 
korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
asendamine). Nende valdkondade 
innovatsioon pakub võimalusi saavutada 
majanduskasv ning luua töökohti ja 
uuenduslikke lahendusi, mis hõlmavad 
teadust, tehnoloogiat, majandust, poliitikat 
ja juhtimist. Seepärast on ettevalmistamisel 
tooraineid ja veekasutuse tõhusust 
käsitlevad Euroopa
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Selgitus

Vesi ei ole osa spetsiifilisest toorainetega seotud probleemideringist (mis hõlmab ainult 
mittepõllumajanduslikke ja energiaallikana mittekasutatavaid tooraineid, mitte aga ressursse 
üldiselt), ning seetõttu on oluline hoida seda kõikide erinevate eesmärkide kirjeldustes eraldi.

Muudatusettepanek 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoinnovatsioon pakub väärtuslikke 
võimalusi saavutada majanduskasv ja luua 
töökohti. Liidu tasandi meetmete abil 
väljatöötatud lahendused vastavad 
tööstuslikku konkurentsivõimet 
ähvardavatele peamistele ohtudele ning 
võimaldavad kiiret ülevõtmist ja järgimist 
kogu ühtselt turul ja sellest kaugemal. See 
teeb võimalikuks ülemineku 

Ökoinnovatsioon pakub väärtuslikke 
võimalusi saavutada majanduskasv ja luua 
töökohti. Liidu tasandi meetmete abil 
väljatöötatud lahendused vastavad 
tööstuslikku konkurentsivõimet 
ähvardavatele peamistele ohtudele ning 
võimaldavad kiiret ülevõtmist ja järgimist 
kogu ühtselt turul ja sellest kaugemal. See 
teeb võimalikuks ülemineku 



AM\907850ET.doc 55/161 PE492.790v01-00

ET

keskkonnahoidlikule majandusele, milles 
võetakse arvesse ressursside jätkusuutlikku 
kasutamist. Partneriteks sellise kava juures 
on rahvusvahelised, Euroopa ja riigi 
tasandi poliitikakujundajad, 
rahvusvahelised ja liikmesriikide teadus- ja 
innovatsiooniprogrammid, Euroopa 
ettevõtted ja tööstus, Euroopa 
Keskkonnaamet ja riiklikud 
keskkonnaametid ning muud olulised 
sidusrühmad. Lisaks kahepoolsele ja 
piirkondlikule koostööle toetatakse liidu 
tasandi meetmetega ka asjakohaseid 
rahvusvahelisi jõupingutusi ja algatusi, 
sealhulgas valitsustevahelist 
kliimamuutuste rühma, valitsustevahelist 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitlevat teaduslik-poliitilist 
foorumit ning ülemaailmset riikidevahelist 
seiretegevust koordineerivat 
organisatsiooni GEO.

keskkonnahoidlikule majandusele, milles 
võetakse arvesse ressursside jätkusuutlikku 
kasutamist. Partneriteks sellise kava juures 
on rahvusvahelised, Euroopa ja riigi 
tasandi poliitikakujundajad, 
rahvusvahelised ja liikmesriikide teadus- ja 
innovatsiooniprogrammid, Euroopa 
ettevõtted ja tööstus ning eriti VKEd,
Euroopa ülikoolid ja uurimisasutused, 
mittetulundusühingud ja mõttekojad,
Euroopa Keskkonnaamet ja riiklikud 
keskkonnaametid ning muud olulised 
sidusrühmad. Lisaks kahepoolsele ja 
piirkondlikule koostööle toetatakse liidu 
tasandi meetmetega ka asjakohaseid 
rahvusvahelisi jõupingutusi ja algatusi, 
sealhulgas valitsustevahelist 
kliimamuutuste rühma, valitsustevahelist 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitlevat teaduslik-poliitilist 
foorumit, loodusvarade säästva 
majandamise rahvusvahelist töörühma,
ning ülemaailmset riikidevahelist 
seiretegevust koordineerivat 
organisatsiooni GEO.

Or. en

Muudatusettepanek 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – esimene lõik
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

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

kasvuhoonegaasidele, siseveekogude ja 
merevee tasemete tõusule, ning milles 
asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele. Tegevusega püütakse 
parandada kliimamuutuse mõistmist ja 
usaldusväärsete kliimaprognooside 
esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 
töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 
kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 
toetada leevendamispoliitikat. Peale 
COM(2011) 811 III osa punktidele 5.1.1. 
ja 5.1.2. tuleb käsitleda seda küsimust ka 
siin.

Or. en

Selgitus

Euroopa ühiskondade kliimamuutuste tagajärgedeks valmisoleku tagamiseks on vaja toetada 
kliimamuutuste mõju leevendamist ja sellega kohanemist käsitlevaid teadusuuringuid.

Muudatusettepanek 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sektorites (nt põllumajandus, energia, 
transport, turism, tehiskeskkond ja 
kultuuripärand) välja uuenduslikke 
kulutasuvaid kohanemis- ja riskiennetus-
ning riskijuhtimismeetmeid ning toetada 
leevendamispoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 1637
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1638
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Loodusressursside ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

(b) Loodusressursside ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik ja kindel haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 1639
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Loodusressursside ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

(b) Loodus- ja kultuuripärandi 
ressursside ning ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 1640
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, sealhulgas 
ookeanide ja metsade regulatiivsest rollist 
globaalse soojenemise vältimiseks, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
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vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1641
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, nende 
vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna vajaduste vahel. 
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
parandada meie arusaamist ökosüsteemide 
toimimisest, nende vastastikmõjust 
sotsiaalsete süsteemidega ning nende rollist 
majanduse ja inimeste heaolu toetajana 
ning pakkuda teadmisi ja vahendeid 
tulemuslikuks otsusetegemiseks ja 
avalikkuse kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1642
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on pakkuda teadmisi 
loodusressursside haldamiseks, millega 
jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 
ressursside ning ühiskonna ja majanduse 
vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 
sellele, kuidas parandada meie arusaamist 
ökosüsteemide toimimisest, nende 

Eesmärk on pakkuda teadmisi loodus- ja 
kultuuripärandi ressursside haldamiseks, 
millega jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni 
piiratud ressursside ning ühiskonna ja 
majanduse vajaduste vahel. Tegevuses 
keskendutakse sellele, kuidas parandada 
meie arusaamist ökosüsteemide 
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vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 
ning nende rollist majanduse ja inimeste 
heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 
vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 
ja avalikkuse kaasamiseks.

toimimisest, nende vastastikmõjust 
sotsiaalsete süsteemidega ning nende rollist 
majanduse ja inimeste heaolu toetajana 
ning pakkuda teadmisi ja vahendeid 
tulemuslikuks otsusetegemiseks ja 
avalikkuse kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1643
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Kultuuripärandi säästev 
majandamine
Eesmärk on majandada ja kasutada 
kultuuripärandi ressursse säästvalt, 
vähendades globaalsetest muutustest 
tingitud ohte miinimumini. Tegevus 
keskendub kultuuripärandi vastupidavuse 
kindlaksmääramisele ja kultuuripärandi 
majandamisele vaatluse, seire ja 
modelleerimise kaudu, et panna alus 
ühtsele riskihindamise ja -juhtimise 
raamistikule. Arendatakse välja näitajad 
muutuste mõõtmiseks arhitektuurilise, 
kinnise või liikuva kultuuripärandi 
väliskujus, materiaalses olemuses ja 
struktuuris.

Or. it

Muudatusettepanek 1644
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Tegelemine ressursside 
tarbimismustrite ja elustiili muutustega
Jätkusuutlikke elustiili muutusi käsitlevad 
uurimistööd ning jätkusuutlike elustiilide 
esilekerkimise soodustamine. 
Nõudlusepoolsete ressursikasutust ning 
jätkusuutmatut ressursikasutust 
vähendavate uuenduste ja lahenduste 
rakendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1645
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Meetmete tagamine veevarude ja 
veeteenuste jätkusuutlikule kasutamisele 
ülemineku, nende haldamise ja 
kasutamise kindlustamiseks. Eesmärk on 
täiendada uuenduslikku (üleminekut 
tagavat) teadmistepagasit veevarustuse, 
vee puhastamise, veeringluse peatamise, 
energia/tooraine taaskasutamise alal ja 
parandada lõppkasutajate 
tegevust/käitumist, et see vastaks 
tulevastele vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1646
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 
mittepõllumajandusliku tooraine 
jätkusuutliku varu tagamine

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 
mittepõllumajandusliku tooraine 
jätkusuutliku kasutamise, haldamise ja
varu tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks,
kaevandamiseks, töötlemiseks,
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi.

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
ressursitõhusaks ja keskkonnahoidlikuks 
kasutamiseks, taaskasutamiseks ja
ringlussevõtmiseks ning nende 
asendamiseks majanduslikult ligitõmbavate 
alternatiividega, mis avaldavad 
keskkonnale väiksemat mõju. Tegevusega 
püütakse parandada teadmisi toorainete 
kättesaadavuse kohta, edendada 
jätkusuutlikku toorainete hankimist ja 
kasutamist, edendada ökodisaini, 
edendada toorainete jätkusuutlikku 
tarnimist, tõhusat kasutamist ja 
taaskasutamist; leida alternatiive kriitilise 
tähtsusega toorainetele, arendada suletud 
protsesse ja süsteeme, toetada 
ringlussevõtu ja korduvkasutamise 
strateegiaid ja tehnoloogiat; meetmeid, 
mis võimaldavad kodanikel ja tarbijatel 
vähendada toorainete tarbimist ja 
raiskamist ning suurendada toorainetega 
seotud ühiskondlikku teadlikkust ja 
parandada oskusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 1648
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi.

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele;
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi; luua ja stimuleerida piirkondlikke 
ja riiklikke toorainete klastreid; ning 
lahendada logistilisi probleeme 
tööstusharude ühendamisel 
tooraineallikatega.

Or. en

Muudatusettepanek 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 

Eesmärk on parandada teadmisi 
toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks, 
keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 



PE492.790v01-00 64/161 AM\907850ET.doc

ET

kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega toorainetele ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi.

kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 
ning nende asendamiseks majanduslikult 
ligitõmbavate alternatiividega, mis 
avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 
Tegevusega püütakse eeskätt parandada 
teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 
edendada jätkusuutlikku toorainete 
hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 
kriitilise tähtsusega ja ohtlikele
toorainetele; soodustada materjalide 
jätkusuutliku kasutamise ja 
taaskasutamise kavandamist; ning 
suurendada toorainetega seotud 
ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 
oskusi.

Or. en

Selgitus

Taaskasutamise planeerimine on alus, millele saab rajada jätkusuutlikke materjalivoogusid.

Muudatusettepanek 1650
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele;
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
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soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu. soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.
Eelkõige jätkatakse programmi „Horisont 
2020” raames ambitsioonika eraldusega 
eelarvest eelmise ELi mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal konkurentsivõime 
ja innovatsiooni programmi raames 
edukalt rakendatud ökoinnovatsiooni 
programmi.

Or. en

Muudatusettepanek 1651
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; Euroopa Liidu 
kemikaalimääruses (REACH), milles 
käsitletakse kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist, 
ohtlikena nimetatud ainetele ohutuid 
aseaineid otsivate teadusuuringute 
toetamisele; uuenduslike 
poliitikameetmete ja sotsiaalsete muutuste 
toetamisele; keskkonnahoidlikuma 
majanduse suunas tehtavate edusammude 
mõõtmisele ja hindamisele ning 
ressursitõhususe soodustamisele 
digitaalsüsteemide kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; ökoinnovatiivsete strateegiate 
meetodite ja vahendite väljatöötamisele 
Euroopa kultuuripärandi kaitseks;
uuenduslike poliitikameetmete ja 
sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
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VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete, 
jätkusuutlike majandusmudelite ja 
sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1654
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende turuletoomise ja ülevõtmise 
edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 
ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Eesmärk on edendada kõiki 
ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 
võimalikuks ülemineku 
keskkonnahoidlikule majandusele. 
Tegevuses keskendutakse 
ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 
teenuste ja toodete tõhustamisele ning 
nende konkurentsivõimeliste hindadega
turuletoomise ja ülevõtmise edendamisele, 
pöörates erilist tähelepanu VKEdele; 
uuenduslike poliitikameetmete ja 
sotsiaalsete muutuste toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 
tehtavate edusammude mõõtmisele ja 
hindamisele ning ressursitõhususe 
soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 1655
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt d a (uus)



PE492.790v01-00 68/161 AM\907850ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kultuurivarade töötlemine, 
parandamine, hooldamine, digiteerimine 
ja taaskasutamine 21. sajandi tarbeks
Eesmärk on kaitsta 20. sajandi 
kultuuripärandit, sealhulgas digitaalset 
kultuuripärandit. Tegevus keskendub 
uute tehnoloogiate, sealhulgas 
nanotehnoloogia, väljaarendamisele ja 
rakendamisele kombinatsioonis 
traditsioonilise tehnoloogiaga ning uute 
meetmete, sealhulgas digitaalkandja, 
kultuurilise vastuvõtu hindamisele, et 
parandada habraste ja haavatavate 
kultuurimaterjalide vastupidavust, tehes 
seda ka hoonete ja nüüdiskunsti teoste 
taaskasutamisega, austades piirkondlikke 
erinevusi ja erinevaid kultuurilisi 
hoiakuid.

Or. it

Muudatusettepanek 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kultuuripärand
Eesmärk on uurida strateegiaid, 
metoodikaid ja vahendeid, mis on 
vajalikud selleks, et võimaldada Euroopa 
dünaamilisel ja jätkusuutlikul 
kultuuripärandil kliimamuutustega toime 
tulla. Kultuuripärand oma erinevates 
füüsilistes vormides on elukeskkonna 
osaks vastupanuvõimelistele 
kogukondadele, kes reageerivad 
mitmesugustele erinevatele muutustele. 
Kultuuripärandi teadusuuringuteks on 
vaja valdkondadevahelist lähenemisviisi, 
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et parandada ajalooliste materjalide 
mõistmist. Tegevusega püütakse kindlaks 
teha nende vastupidavus vaatluste, seire 
ja modelleerimise abil ning samuti aidata 
paremini mõista seda, kuidas ühiskond 
kliimamuutusi, maavärinaid ja 
vulkaaniohtusid tajub ja neile reageerib.

Or. it

Selgitus

Ühiskonna probleemid, eelkõige kliimamuutused, ja uute tehnoloogiate rakendamine on vaja 
siduda nende mõjuga kultuuripärandile, arvestades vastavalt riske, mis nendega kaasnevad, 
ja võimalusi, mida need tehnoloogiad pakuvad.

Muudatusettepanek 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kultuuripärand: ühenduse vastus 
kliimamuutustele
Euroopa pärand on oluline omaette 
küsimus, kuna see on kordumatu 
ressurss, mis on individuaalse ja 
kollektiivse identiteedi oluline arenev 
komponent; vaja on uurida strateegiaid, 
meetodeid ja vahendeid, mis teeksid 
võimalikuks Euroopa jätkuva dünaamilise 
kultuuripärandi. Näiteks keskkondade 
muutumine, äärmuslike sündmuste, nagu 
üleujutuste sagenemine, vulkaanilised ja 
seismilised looduslikud ohud, tekitavad 
küsimusi sellest, kuidas kogukonnad neid 
katsumusi mõistavad ja neile vastu 
seisavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 1658
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kultuuripärand
Eesmärk on uurida strateegiaid, 
meetodeid ja vahendeid, mis on vajalikud, 
et vastukaaluks kliimamuutustele 
võimaldada Euroopas dünaamiline ja 
jätkusuutlik kultuuripärand. 
Kultuuripärandi uurimiseks on vajalik 
valdkondadevaheline kava, et ajaloolisest 
materjalist paremini aru saada.

Or. de

Muudatusettepanek 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Euroopa merede ja ookeanide hea 
keskkonnaseisundi saavutamine
Teadmiste täiustamine merekeskkonna 
saasteainetest ja nende mõjust, et 
saavutada ja hoida Euroopa meredes ja 
ookeanides head keskkonnaseisundit, 
mida nõuab merestrateegia raamdirektiiv 
(MSFD).

Or. en

Muudatusettepanek 1660
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA
TURVALINE ÜHISKOND

6. EUROOPA MUUTUVAS MAAILMAS 
– KAASAV JA KAALUTLEV
ÜHISKOND

Or. en

Muudatusettepanek 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA
TURVALINE ÜHISKOND

6. EUROOPA MUUTUVAS MAAILMAS 
– KAASAV, INNOVATIIVNE JA 
KAALUTLEV ÜHISKOND

Or. en

Muudatusettepanek 1662
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA
TURVALINE ÜHISKOND

6. EUROOPA ÜHISKONDADE,
KULTUURI JA ÜHISKONDLIKU 
MUUTUSE MÕISTMINE

Or. en

Muudatusettepanek 1663
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat, innovatiivset ja turvalist 
Euroopa ühiskonda.

Erieesmärk on mõista Euroopat paremini 
ning edendada tema majanduskasvu 
kultuuri ja loovuse kui alusväärtuste 
kaudu, et rajada kaasavamat ja 
innovatiivsemat ühiskonda. 

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks mitte ainult ühiskonna mõistmist, vaid ka selle positiivset muutmist, 
majanduskasvu edendamist, ning selles mõttes võivad ka kultuur ja loovus mängida väga 
olulist rolli. Samuti on selge, et loovtööstus ja kultuuritööstus võivad olla Euroopa tulevase 
majanduskasvu aluseks: oma kultuuri kaitsmine tähendab ka selle korralikku väärtustamist, et 
suurendades loovust ja innovatsiooni.

Muudatusettepanek 1664
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat, innovatiivset ja turvalist Euroopa 
ühiskonda.

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat ja kaalutlevat Euroopa ühiskonda.

Or. en

Muudatusettepanek 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat, innovatiivset ja turvalist Euroopa 
ühiskonda.

Erieesmärk on edendada seoses 
enneolematute muutuste ja üleilmse 
vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 
kaasavat, sidusat, innovatiivset ja turvalist 
Euroopa ühiskonda.

Or. en

Muudatusettepanek 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 
vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 
lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 
edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 
samuti turvalisuse ja vabaduse, 
demokraatlike institutsioonide usaldamise 
ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 
liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 
Nimetatud probleemid on tohutud ja 
nõuavad ühist Euroopa käsitlusviisi.

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 
vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 
lõhe kaotamine, teaduse, uuenduslikkuse ja 
loovuse edendamine ühiskonnas ja 
ettevõtetes ning samuti turvalisuse ja 
vabaduse, demokraatlike institutsioonide 
usaldamise ja kodanikevahelise usalduse 
tagamine nii liikmesriikides kui ka 
piiriüleselt, poliitilise ja kodanike 
kaasamise soodustamine, Euroopa 
avaliku sfääri mõistmise parandamine 
ning Euroopa ühiskonnas suhtluse ja 
usaldusliku vahekorra toetamine üle riigi-
, rassi-, keele-, religiooni-, tehnoloogiliste 
ja sotsiaalsete piiride. Nimetatud 
probleemid on tohutud ja nõuavad ühist 
Euroopa käsitlusviisi.

Or. en
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Muudatusettepanek 1667
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 
vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 
lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 
edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 
samuti turvalisuse ja vabaduse, 
demokraatlike institutsioonide usaldamise 
ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 
liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 
Nimetatud probleemid on tohutud ja 
nõuavad ühist Euroopa käsitlusviisi.

Euroopal tuleb rinda pista suurte 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 
tulevikku. Need on üha suurenev 
vastastikune majanduslik ja kultuuriline 
sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 
vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 
lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 
edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 
samuti turvalisuse ja vabaduse, 
demokraatlike institutsioonide usaldamise 
ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 
liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 
Nimetatud probleemid on tohutud ja 
nõuavad, et ühendataks aina keerulisemad 
erinevad ja ühised Euroopa käsitlusviisid, 
mis põhinevad jagatud teaduslikel 
teadmistel, mida ainult sotsiaal- ja 
humanitaarteadused, kultuuri- ja 
loovtööstused saavad pakkuda.

Or. en

Selgitus

Ühiskondlikele probleemidele saab astuda vastu kultuuri ja humanitaarteaduste abiga.

Muudatusettepanek 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esiteks püsib liidus märkimisväärne 
riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 
2010. aasta inimarengu indeks –

Esiteks püsib liidus märkimisväärne 
riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 
2010. aasta inimarengu indeks –
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koondnäitaja, mis kajastab arengut 
tervishoiu, hariduse ja sissetulekute vallas 
– jäi ELi liikmesriikide puhul vahemikku 
0,743–0,895, mis näitab arvestatavaid 
riikidevahelisi lahknevusi. Samuti valitseb 
märkimisväärne sooline ebavõrdsus –
näiteks sooline palgalõhe püsib Euroopa 
Liidus endiselt 17,8 % juures meeste 
kasuks. Iga kuuendat liidu kodanikku 
(umbes 80 miljonit inimest) ohustab 
vaesus. Kahel viimasel kümnendil on 
suurenenud vaesus noorte täiskasvanute ja 
lastega perede hulgas. Noorte töötuse määr 
on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 
(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 
internetti ega pruugi kunagi omandada 
piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 
on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 
polariseerumine, mis kajastab kodanike 
vankuma löönud usaldust praeguste 
poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 
näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.

koondnäitaja, mis kajastab arengut 
tervishoiu, hariduse ja sissetulekute vallas 
– jäi ELi liikmesriikide puhul vahemikku 
0,743–0,895, mis näitab arvestatavaid 
riikidevahelisi lahknevusi. Püsib meeste ja 
naiste võimaluste ebavõrdsus. Sooline 
palgalõhe püsib Euroopa Liidus endiselt 
17,8 % juures meeste kasuks. Iga kuuendat 
liidu kodanikku (umbes 80 miljonit 
inimest) ohustab vaesus. Kahel viimasel 
kümnendil on suurenenud vaesus noorte 
täiskasvanute ja lastega perede hulgas. 
Noorte töötuse määr on üle 20%. 150 
miljonit eurooplast (ligikaudu 25%) ei ole 
kunagi kasutanud internetti ega pruugi 
kunagi omandada piisavat digitaalset 
kirjaoskust. Suurenenud on ka poliitiline 
osavõtmatus ja valimiste polariseerumine, 
mis kajastab kodanike vankuma löönud 
usaldust praeguste poliitiliste süsteemide 
vastu. Nendest näitajatest nähtub, et mõned 
ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 
sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 
ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 
kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 1669
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas 
igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 
75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 

välja jäetud
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terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 
vägivalla ja katastroofidega seotud 
otsesed kulud on Euroopas 2010. aastal 
hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 
eurot (umbes 5 % liidu SKPst). Ilmekas 
näide terrorismi tagajärgedest on 11. 
septembril 2001 toimunud rünnak 
Manhattani kaksiktornide pihta. See 
nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 
hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus 
tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja 
kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 
tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 
interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 
rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 
miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 
ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 
esinevatest ootamatutest olukordadest 
tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 
tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 
üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1670
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 

välja jäetud
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puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas 
igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 
75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 
terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 
vägivalla ja katastroofidega seotud 
otsesed kulud on Euroopas 2010. aastal 
hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 
eurot (umbes 5 % liidu SKPst). Ilmekas 
näide terrorismi tagajärgedest on 11. 
septembril 2001 toimunud rünnak 
Manhattani kaksiktornide pihta. See 
nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 
hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus 
tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja 
kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 
tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 
interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 
rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 
miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 
ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 
esinevatest ootamatutest olukordadest 
tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 
tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 
üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1671
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas igal 
aastal otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit 
inimest. Kuritegevuse, terrorismi, 
ebaseadusliku tegevuse, vägivalla ja 
katastroofidega seotud otsesed kulud on 
Euroopas 2010. aastal hinnanguliselt 
vähemalt 650 miljardit eurot (umbes 5 %
liidu SKPst). Ilmekas näide terrorismi 
tagajärgedest on 11. septembril 2001 
toimunud rünnak Manhattani 
kaksiktornide pihta. See nõudis tuhandeid 
inimelusid ning tekitas hinnangute 
kohaselt Ameerika Ühendriikides kahju, 
mis ulatus tootlikkuse vallas 35 miljardi 
dollarini ja kogutoodangu puhul 47 
miljardi dollarini, samuti suurendas see 
järgmises kvartalis tööpuudust ligi 1 %
võrra. Kodanikud, ettevõtted ja 
institutsioonid vahetavad sotsiaal-, 
finants- ja kaubandusvaldkonnas teavet ja 
sõlmivad tehinguid üha enam digitaalselt, 
kuid interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 
rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 
miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 
ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 
esinevatest ootamatutest olukordadest 
tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 
tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 
üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 
vastu.

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas igal 
aastal otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit 
inimest. Kuritegevuse, terrorismi, 
ebaseadusliku tegevuse, vägivalla ja 
katastroofidega seotud otsesed kulud on 
Euroopas 2010. aastal hinnanguliselt 
vähemalt 650 miljardit eurot (umbes 5% 
liidu SKPst).

Or. en

Muudatusettepanek 1672
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas igal 
aastal otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit 
inimest. Kuritegevuse, terrorismi, 
ebaseadusliku tegevuse, vägivalla ja 
katastroofidega seotud otsesed kulud on 
Euroopas 2010. aastal hinnanguliselt 
vähemalt 650 miljardit eurot (umbes 5 %
liidu SKPst). Ilmekas näide terrorismi 
tagajärgedest on 11. septembril 2001 
toimunud rünnak Manhattani kaksiktornide 
pihta. See nõudis tuhandeid inimelusid 
ning tekitas hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus tootlikkuse 
vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja kaubandusvaldkonnas 
teavet ja sõlmivad tehinguid üha enam 
digitaalselt, kuid interneti arenguga on 
kaasnenud ka küberkuritegevus ja eraelu 
puutumatuse rikkumine, mis läheb igal 
aastal maksma miljardeid eurosid, ning 
privaatsuse rikkumine, mis mõjutab 
üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 
Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
süvenemine mõjutab tõenäoliselt kodanike 
usaldust mitte üksnes institutsioonide, vaid 
ka üksteise vastu.

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas igal 
aastal otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit 
inimest. Kuritegevuse, terrorismi, 
ebaseadusliku tegevuse, vägivalla ja 
katastroofidega seotud otsesed kulud on 
Euroopas 2010. aastal hinnanguliselt 
vähemalt 650 miljardit eurot (umbes 5%
liidu SKPst). Ilmekas näide terrorismi 
tagajärgedest on 11. septembril 2001 
toimunud rünnak Manhattani kaksiktornide 
pihta. See nõudis tuhandeid inimelusid 
ning tekitas hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus tootlikkuse 
vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1% võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja kaubandusvaldkonnas 
teavet ja sõlmivad tehinguid üha enam 
digitaalselt, kuid interneti arenguga on 
kaasnenud ka küberkuritegevus ja eraelu 
puutumatuse rikkumine, mis läheb igal 
aastal maksma miljardeid eurosid, ning 
privaatsuse rikkumine, mis mõjutab 
üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 
Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
süvenemine mõjutab tõenäoliselt kodanike 
usaldust mitte üksnes institutsioonide, vaid 
ka üksteise vastu. Üks põhielemente 
majanduskasvu ja arengu soodustamisel 
on asjakohane meetod vaba teabevoo 
stimuleerimiseks, mida tasakaalustab 
sobival tasemel teabejulgeolek ning eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 1673
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, 
terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 
puutumatuse rikkumisest või muud liiki 
sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 
Prognooside kohaselt langeb Euroopas igal 
aastal otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit 
inimest. Kuritegevuse, terrorismi, 
ebaseadusliku tegevuse, vägivalla ja 
katastroofidega seotud otsesed kulud on 
Euroopas 2010. aastal hinnanguliselt 
vähemalt 650 miljardit eurot (umbes 5 %
liidu SKPst). Ilmekas näide terrorismi 
tagajärgedest on 11. septembril 2001 
toimunud rünnak Manhattani kaksiktornide 
pihta. See nõudis tuhandeid inimelusid 
ning tekitas hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus tootlikkuse 
vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja kaubandusvaldkonnas 
teavet ja sõlmivad tehinguid üha enam 
digitaalselt, kuid interneti arenguga on 
kaasnenud ka küberkuritegevus ja eraelu 
puutumatuse rikkumine, mis läheb igal 
aastal maksma miljardeid eurosid, ning 
privaatsuse rikkumine, mis mõjutab 
üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 
Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
süvenemine mõjutab tõenäoliselt kodanike
usaldust mitte üksnes institutsioonide, vaid 

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 
rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 
tingitud kuritegevusest, vägivallast, sh 
soolisest vägivallast, terrorismist, 
küberrünnakutest, eraelu puutumatuse 
rikkumisest või muud liiki sotsiaalsetest 
või majanduslikest häiretest. Prognooside 
kohaselt langeb Euroopas igal aastal 
otseselt kuriteo ohvriks 75 miljonit inimest. 
Kuritegevuse, terrorismi, ebaseadusliku 
tegevuse, vägivalla ja katastroofidega 
seotud otsesed kulud on Euroopas 
2010. aastal hinnanguliselt vähemalt 
650 miljardit eurot (umbes 5% liidu 
SKPst). Ilmekas näide terrorismi 
tagajärgedest on 11. septembril 2001 
toimunud rünnak Manhattani kaksiktornide 
pihta. See nõudis tuhandeid inimelusid 
ning tekitas hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus tootlikkuse 
vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1% võrra. Kodanikud, 
ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 
sotsiaal-, finants- ja kaubandusvaldkonnas 
teavet ja sõlmivad tehinguid üha enam 
digitaalselt, kuid interneti arenguga on 
kaasnenud ka küberkuritegevus ja eraelu 
puutumatuse rikkumine, mis läheb igal 
aastal maksma miljardeid eurosid, ning 
privaatsuse rikkumine, mis mõjutab 
üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 
Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
süvenemine mõjutab tõenäoliselt kodanike 
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ka üksteise vastu. usaldust mitte üksnes institutsioonide, vaid 
ka üksteise vastu.

Or. es

Selgitus

Määruses on tingimata vaja sõnaselgelt märkida, et vaja on võidelda soolise vägivalla vastu.

Muudatusettepanek 1674
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 
julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 
seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
sotsiaalset mõõdet.

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada uuenduslikku 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1675
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada innovatiivset 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 
julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 
seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
ühiskondlikku mõõdet.

Kõnealuste probleemide loomuomase 
keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 
oluline edendada innovatiivset 
teadustegevust ja uusi arukaid 
tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 
sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 
kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 
millega on võimalik peamisi muutusi 
Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 
nõuab probleemide lahendamisele mõju 
avaldavate suundumuste ja tegurite 
mõistmist ning edukate solidaarsuse, 
kooskõlastamise ja loovuse vormide 
taasavastamist või taasloomist, tänu millele 
kujuneks Euroopast teiste maailma 
piirkondadega võrreldes kaasava, 
innovatiivse ja turvalise ühiskonna 
musternäidis. Selleks on vaja 
strateegilisemat meetodit koostööks 
kolmandate riikidega. Euroopa tohutut 
kultuuripärandit tuleb ühtlasi väärtustada 
kui Euroopa kodanike ühisosa 
põhielementi ja Euroopa ühiskonna 
sisemist ühtekuuluvusvahendit. Ja veel –
kuna julgeolekupoliitika peaks olema 
tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 
suurendada julgeolekualaste uuringute 
ühiskondlikku mõõdet.

Or. it

Muudatusettepanek 1676
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – seitsmes a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi tehnoloogial võib olla Euroopa 
julgeoleku parandamisel oluline roll, on 
tähtis, et juba suhteliselt turvaline 
Euroopa astuks samme ebakindluse 
algpõhjuste kõrvaldamiseks (kodus ja 
välismaal) ning tasakaalustaks viimase 
kümnendi üleüldist keskendumist 
julgeoleku suurendamisele meetmetega 
kodanikuvabaduste taastamiseks, 
põhiõiguste hoidmiseks ja 
aruandekohustuslikkuse tugevdamiseks. 
Kõigi nimetatud algatustega tegeldakse 
laiema „inimjulgeoleku” uurimiskava 
osana.

Or. en

Muudatusettepanek 1677
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – seitsmes b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm tegeleb eelkõige suhtega 
loodusteaduste- ja tehnoloogiaalaste ning 
teiste teaduste, eriti politoloogia, sotsiaal-
ja humanitaarteaduste uurimistöö vahel, 
mis keskenduvad konfliktide ja koostöö 
iseloomule, konfliktide ja koostöö 
muutumisele julgeoleku vallas, riigi, 
rahvusvahelise organisatsiooni, 
valitsusväliste osapoolte ja 
kodanikuühiskonna osapoolte rollile, aga 
ka konfliktide ennetamisele, 
rahutagamisele ning tsiviiljulgeoleku 
sektorite reformile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1678
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasava, innovatiivse ja turvalise 
ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 
lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 
tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 
samuti tegutsemissuundade määratlemist. 
Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 
lahendada oma probleeme mitte üksnes 
liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 
tegutsedes. See omakorda aitab 
liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 
kogemustest ja võimaldab neil määratleda 
paremini oma konkreetsed meetmed, mis 
on vastavuses riigis valitseva olukorraga.

Kaasava, innovatiivse ja turvalise 
ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 
lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 
tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 
samuti tegutsemissuundade määratlemist; 
asjakohane oleks koostada täpne kataloog 
olulistest, üldhuviteemadest ja mõjukatest 
teemadest, mis võivad anda lahendusi 
liidu sotsiaal-, juriidilistele ja poliitilistele 
probleemidele, määrates täpselt kindlaks 
ainevaldkonnad, millest lähtuvalt tuleks 
igat uurimist käsitleda. Niisugused 
püüdlused aitavad Euroopal lahendada oma 
probleeme mitte üksnes liidusiseselt, vaid 
ka maailmaareenil tegutsedes. See 
omakorda aitab liikmesriikidel õppida ka 
mujal saadud kogemustest ja võimaldab 
neil määratleda paremini oma konkreetsed 
meetmed, mis on vastavuses riigis 
valitseva olukorraga.

Or. es

Selgitus

Tuleb hoiduda kõige läbisegi hõlmamise ideest ja kehtestada suunised teemakataloogi 
vormis; seda saaks kasutada selleks, et kindlaks määrata ainevaldkond, millest lähtuvalt igat 
probleemi käsitleda.

Muudatusettepanek 1679
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Kaasava, innovatiivse ja kaalutleva
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ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 
lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 
tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 
samuti tegutsemissuundade määratlemist. 
Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 
lahendada oma probleeme mitte üksnes 
liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 
tegutsedes. See omakorda aitab 
liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 
kogemustest ja võimaldab neil määratleda 
paremini oma konkreetsed meetmed, mis 
on vastavuses riigis valitseva olukorraga.

ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 
lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 
tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 
samuti tegutsemissuundade määratlemist. 
Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 
lahendada oma probleeme mitte üksnes 
liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 
tegutsedes. See omakorda aitab 
liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 
kogemustest ja võimaldab neil määratleda 
paremini oma konkreetsed meetmed, mis 
on vastavuses riigis valitseva olukorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 1680
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmiste ringlemise edendamiseks 
teadlaste kogukonnas ja laiema 
avalikkuse hulgas arendatakse edasi 
juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist, näiteks populaarteaduslike 
filmide abil.

Or. en

Selgitus

EL toetab teadusuuringuid ning teadusuuringud peaksid olema nähtavad – mitte ainult 
uurijatele, vaid ka ühiskonnale. On tohutu vajadus muuta Euroopa teadustöö ühiskonnale ja 
üldsusele elaval, huvitaval ja mõistetaval viisil nähtavaks. Seda võiks teha populaarteaduslike 
filmide kaudu. Teadusfilmid võivad olla sillaks teaduse ja ühiskonna vahel ning see sild looks 
aluse dialoogikesksele teadusele.

Muudatusettepanek 1681
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE492.790v01-00 86/161 AM\907850ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 
eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise valdkonnas.

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime, rahumeelsesse 
konfliktide lahendamisse antava Euroopa 
panuse eeltingimuseks, eriti turvalisuse, 
digitaalse arengu ja eraelu puutumatuse 
kaitsmise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 1682
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
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sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 
eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise valdkonnas.

sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 
eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise valdkonnas.
Vajalike muutuste elluviimise edu sõltub 
tõepoolest üldsuse kokkupuutest teaduse 
ja innovatsiooniga ning selle eelistest. 
Selle saavutamiseks on väga tähtis 
keskenduda ühiskondlike probleemide 
sotsiaalsetele aspektidele, kaasates mitte 
ainult tööstusharude esindajaid, vaid ka 
teadlasi ja ülikoole, samuti 
kodanikuühiskonda ning selle 
organisatsioone ja institutsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 1683
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 
Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 
sealhulgas katastroofide ennetamise ja 
neile reageerimise strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist. Kõik see 
toimub kooskõlas Teadusuuringute 

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, eelkõige Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 
arendamist, rakendamist ja kohandamist.
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Ühiskeskuse otsemeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1684
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika,
Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 
sealhulgas katastroofide ennetamise ja 
neile reageerimise strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist. Kõik see 
toimub kooskõlas Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmetega.

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames 
tehtavate õigusriigi põhimõtetele, kohtu-
ja julgeolekusektori reformile 
keskenduvate tsiviilmissioonide, 
sealhulgas katastroofide ennetamise ja 
neile reageerimise strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist. Kõik see 
toimub kooskõlas Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1685
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiväärtuste austamine on iga tõhusa 
julgeolekualase uurimistöö ja poliitika 
komponent. Julgeolekuuuringud ja -
tehnoloogia võivad aidata kaasa riskide 
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vähendamisele, kuid tehnoloogia peaks 
vältima hirmutunde või segregatsiooni ja 
tõrjumise vahendiks olemise tunde 
suurendamist ning olema kavandatud nii, 
et see arvestaks inimõigusi ja seaduseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1686
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – neljas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle tagamiseks peavad kõik 
julgeolekuga seonduvad uurimistööd 
hõlmama konsulteerimist Euroopa 
andmekaitseinspektoriga, ELi Põhiõiguste 
Ametiga, teaduse ja uute tehnoloogiate 
eetika Euroopa töörühmaga, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ning akadeemiliste ringkondadega. 
Eelkõige peavad kõik projektid olema 
kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning 
põhiõigustega juhul, kui nende 
kavandatud tulemusi rakendataks praegu.

Or. en

Muudatusettepanek 1687
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
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rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Oluline töövahend programmis „Horisont 
2020” seatud prioriteetide ja 
erieesmärkide saavutamiseks on uuringud 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas, 
millel on kahtlemata väga oluline osa 
kaasavates ühiskondades. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, soo, rassi, 
etnilise päritolu, usu või usutunnistuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal diskrimineerimise või digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tugevdatakse sotsiaal- ja humanitaarteaduste osa ja tähtsust 
programmi „Horisont 2020” raames, rõhutades „kaasavate ühiskondade” eesmärki. Samas 
rõhutakse uuesti diskrimineerimiskeelule, millest peab juhinduma kogu uurimine.

Muudatusettepanek 1688
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
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samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Siinkohal võib olla suur roll 
sotsiaalteadustel, kultuuril ja loovusel, 
humanitaarteadustel ja kultuuripärandi 
uuringutel. Teadustegevus pakub tuge 
poliitikutele, kes kujundavad poliitikat, 
millega võideldakse vaesuse vastu ning 
hoitakse ära kõikvõimalike lõhede, 
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse (näiteks 
soolise võrdõigusetuse, digitaalsete või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma 
teiste piirkondade vahel, edendades samas 
loovust, kaasamist, innovatsiooni ning 
kultuuripärandi kättesaadavust ja kaitset. 
Sellest on eelkõige kasu Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamisel ja 
kohandamisel ning liidu ulatuslikus 
välistegevuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu, näiteks naiste ja 
meeste jaoks võrdsete võimaluste 
puudumise vastu, ning digitaalsete või 
innovatsioonilõhede tekkimise vastu
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
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poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise, tõrjutuse ja 
ebavõrdsuse (näiteks soolise ebavõrdsuse, 
poliitilise või sotsiaalse tõrjutuse, soo, 
rassilise või etnilise päritolu, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse alusel diskrimineerimise või 
digitaalsete, teavitatuse, hariduslike või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 
piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamisel ja kohandamisel ning liidu 
ulatuslikus välistegevuses. Tipptaseme 
saavutamiseks vähem arenenud 
piirkondades võetakse erimeetmeid, 
millega suurendatakse programmis 
„Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1691
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
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edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.
Erilisi jõupingutusi tuleks teha laste 
vaesuse ning noorte tööturult tõrjumise 
mõjude uurimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
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(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.
EIT ning selle teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevused 
peaksid samuti aitama kaasa 
tippteadmiste levitamisele ning osaluse 
laiendamisele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal on juhtiv roll uuringutel sotsiaal-
ja humanitaarteaduste vallas. 
Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 
kes kujundavad poliitikat, millega 
võideldakse vaesuse vastu ning hoitakse 
ära kõikvõimalike lõhede, 
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse (näiteks 
soolise ebavõrdsuse, digitaalsete või 
innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 
ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 
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on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamisel ja kohandamisel ning liidu 
ulatuslikus välistegevuses. Tipptaseme 
saavutamiseks vähem arenenud 
piirkondades võetakse erimeetmeid, 
millega suurendatakse programmis 
„Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1694
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi ning 
sotsiaalseid uuendusi. Siinkohal on suur 
roll uuringutel humanitaarteaduste, sh 
sotsiaalteaduste ja politoloogia vallas. 
Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 
kes kujundavad poliitikat, millega 
võideldakse vaesuse, konfliktide ja sõdade
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
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programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1695
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, puuetega 
inimeste diskrimineerimise või digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1696
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 
poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi.
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 
samuti sotsiaalset sidusust, majanduslikku 
ja poliitilist kaasatust ning positiivset 
kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 
rahvusvaheliste partneritega, kasutades 
selleks tipptasemel teadust ja 
erialadevahelisust, tehnoloogilisi 
edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 
Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 
humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 
pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 
poliitikat, millega võideldakse vaesuse 
vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 
lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 
või innovatsioonilõhede) tekkimine 
Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 
maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 
on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisel ja kohandamisel 
ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 
Tipptaseme saavutamiseks vähem 
arenenud piirkondades võetakse 
erimeetmeid, millega suurendatakse 
programmis „Horisont 2020” osalemist.

Or. en

Selgitus

Seoses eesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja kaalutlev ühiskond” tahaksime toonitada 
vajadust uurida kaasamise, tõrjutuse ja solidaarsuse aluseks olevat dünaamikat kui head 
näidet humanitaarteaduste tähtsusest. Selles kontekstis on oluline perspektiiv tuua sisse IKT 
lahendused, et tugevdada demokraatlikku osalust. Selle saavutamiseks on oluline uurida, 
kuidas integreerida IKT tehnoloogiaid kõigil Euroopa haridussüsteemide tasanditel. Seetõttu 
peaks see eesmärk sisaldama tehnoloogia abil õppimist.

Muudatusettepanek 1697
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kaotada liikmesriikides ja 
Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni lõhe, arendatakse 
struktuurifondidega täiendavust ja 
suuremat sünergiat nii eelnevates 
etappides (suutlikkuse suurendamine 
liikmesriikides, et valmistuda paremini 
osalemiseks raamprogrammis „Horisont 
2020”) kui ka hilisemates etappides 
(raamprogrammi „Horisont 2020” 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kasutamine ja levitamine). 
Võimaluse korral soodustatakse kahe 
vahendi vastastikust täiendavust. 
Ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 
rahastamist.
Selle raames on meetmete eesmärgiks 
kasutada täiel määral ära Euroopa kogu 
talent ja optimeerida seeläbi 
teadusuuringute ja innovatsiooni mõju 
majandusele ja ühiskonnale, ning 
meetmed erinevad ühtekuuluvuspoliitika 
fondide poliitikast ja meetmetest, kuid 
täiendavad neid. Nimetatud meetmed 
hõlmavad järgmist:
(a) Vähem arenenud piirkondades või 
liikmesriikides loodavate asutuste ja 
pädevuskeskuste ning väljakujunevate 
innovatiivsete piirkondade ühendamine 
sarnaste rahvusvaheliste 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas. See hõlmab tipptasemel 
teadusasutuste või osakondade 
rühmitamist vähem arenenud piirkondade 
asutuste ja osakondadega, 
personalivahetuste, eksperditeadmiste ja 
abi mestimist ning ühisstrateegiate 
väljatöötamist tippkeskuste rajamiseks. 
Neid võib toetada vähem arenenud 
piirkondades ühtekuuluvuspoliitika 
fondidest. Samuti kaalutakse tipptasemel 
saavutuste tunnustamist vähem arenenud 
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piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele 
vastavatele asutustele;
(b) Kuni 40 „Euroopa teadusruumi 
õppetoolide” asutamine, et meelitada 
suurepäraseid õpetlasi asutustesse või 
osakondadesse, millel on selge potentsiaal 
tipptasemel teadustööks, et aidata nendel 
asutustel seda potentsiaali täielikult 
rakendada ning luua sellega võrdsed 
tingimused teadustööks ja innovatsiooniks 
Euroopa teadusruumis. See hõlmab 
institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 
ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes.
(c) Kvaliteedimärgise andmine positiivse 
hinnangu saanud Euroopa 
Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie 
või koostööprojektide ettepanekutele, mis 
ei ole suutnud eelarvepiirangute tõttu 
rahastamist saada. Riiklikke ja 
piirkondlikke vahendeid võiks seega 
kasutada selleks, et aidata rahastada neid 
projekte, mis vastavad tipptaseme 
kriteeriumidele, kuid mida ei saa 
rahastada Euroopa vahendite puudumise 
tõttu.
(d) Lõpuleviidud projektidele 
kvaliteedimärgise andmine, et hõlbustada 
järgnevate projektide rahastamist (nt 
piloot- või näidisprojektide rahastamist 
või uurimistulemuste väärtustamist) 
riiklikest või piirkondlikest allikatest.
(e) Euroopa Teadusnõukogu 
„naasmisstipendiumide” andmine hetkel 
väljaspool Euroopat töötavatele ja 
Euroopasse tagasi tulla soovivatele 
teadlastele.
(f) Toetus täiendavatele lepingutele, 
millele on alla kirjutanud teaduslikest 
koostööprojektidest abi saavad 
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organisatsioonid koos teiste asutuste ja 
organisatsioonidega, mis on loodud 
peamiselt projektiga otseselt mitte seotud 
riikides, konkreetse eesmärgiga 
hõlbustada koolitusvõimaluste 
kättesaadavust (nimelt doktoriõpe ja 
doktoriõppejärgne koolitus).
(g) Edukate võrgustike tugevdamine, et 
luua kvaliteetne institutsiooniline 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võrgustik. Erilist tähelepanu pööratakse 
Euroopa teadus- ja tehnikakoostööle, et 
edendada nn tipptaseme punktide 
(kvaliteetsed teadusringkonnad ja karjääri 
alustavad teadlased) väljaselgitamise ja 
ühendamise tegevust kogu Euroopas.
(h) Spetsiaalsete koolitusmehhanismide 
väljaarendamine selle kohta, kuidas 
osaleda raamprogrammis Horisont 2020, 
kasutades täiel määral ära olemasolevaid 
võrgustikke, nagu riiklikud 
kontaktpunktid.
(i) Doktoriõppe ja selle järgse õppe 
stipendiumite kättesaadavaks tegemine 
ning edasised insenerikoolituse 
stipendiumid kõigile Euroopa 
rahvusvahelistele teadustaristutele 
juurdepääsuks, sealhulgas neile, mida 
juhivad rahvusvahelised 
teadusorganisatsioonid.
(j) Aruka spetsialiseerumise strateegiate 
väljatöötamise ja seire toetamine. 
Töötatakse välja poliitika toetusvahend ja 
soodustatakse poliitikaõpet piirkondlikul 
tasemel partneritepoolse rahvusvahelise 
hindamise ja parimate tavade jagamise 
kaudu.
(k) Internetipõhise turu loomine, kus on 
võimalik reklaamida 
intellektuaalomandit, et ühendada 
intellektuaalomandi õiguste omanikke ja 
kasutajaid.

Or. en
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Selgitus

Carvalho raportist lähtuvalt, määrates aga konkreetse ERA õppetoolide arvu – on tähtis, et 
need oleksid kõrge kvaliteediga.

Muudatusettepanek 1698
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu;

(a) mehhanismid, mille abil edendada 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, võttes arvesse Euroopa 
kultuurilist heterogeensust;

Or. en

Muudatusettepanek 1699
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu;

(a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu, analüüsides 
praeguse majandusmudeli nõrku külgi;

Or. es

Selgitus

Toonitame seda tegevusliini, nõudes samuti, et analüüsitaks praegust majandusmudelit.

Muudatusettepanek 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vähendada ebavõrdsust Euroopa 
piirkondade ning Euroopa ja maailma 
teiste piirkondade vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 1701
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ehitada üles vastupidav ja kaasav 
Euroopa ühiskond;

(b) ehitada üles vastupidav ja kaasav 
Euroopa ühiskond, kus soodustatakse 
ühise Euroopa teadvuse loomist;

Or. es

Selgitus

Tähtis on soodustada seda ühist teadvust, et ehitada üles tugevad ja kaasavad ühiskonnad.

Muudatusettepanek 1702
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) samuti soovitame, et käesoleva 
tegevusega hõlmataks uurimistöö turismi, 
küpse majanduse ja kultuuripärandi 
valdkonnas. Näiteks turism ja 
kultuuripärand mängivad Euroopa 
identiteedi kujundamisel olulist rolli ning 
seetõttu on oluline uurida välja, kuidas 
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näiteks turism mõjutab seda, millisena me 
ennast näeme;

Or. en

Selgitus

Viimaks soovitame, et kaasava Euroopa eesmärgi saavutamisel mängiks rolli töö turismi, 
küpse majanduse ja kultuuriuuringute vallas. Kõik nimetatud alad on Euroopa identiteedi 
kujundamisel keskse tähtsusega ning seetõttu on oluline kaardistada, kuidas näiteks turism 
mõjutab seda, kuidas meie kodanikud ennast ja teisi tajuvad.

Muudatusettepanek 1703
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt b – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) rõhutada tuleks ka kasutajasõbralikke 
tehnoloogilisi arenguid, mis võimaldavad 
suurendada radikaalselt IKT lahenduste 
kasutajasõbralikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 1704
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) selleks on vaja ka paremat arusaamist 
sellest, kuidas IKT võib parandada 
õppeprotsesse kõigil Euroopa 
haridussüsteemi tasemetel;

Or. en
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Muudatusettepanek 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) luua mälu ja identiteet ja edendada 
kultuurivahetust;

Or. en

Muudatusettepanek 1706
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 
areenil;

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 
areenil. Arktiliste piirkondade 
geopoliitiline, keskkondlik ja kultuuriline 
tähtsus suurenevad lähiaastatel väga 
tõenäoliselt, rõhutades vajadust 
tugevdada humanitaarteaduslikke Arktika 
uuringuid, et parandada arusaamist 
nende ühiskondade, kultuuride ja 
geograafiliste piirkondade jaoks käimas 
olevast kiirest arengust ja muutusest;

Or. en

Selgitus

Et mõista ja tugevdada Euroopa rolli üleilmsel areenil, on samavõrd tähtis hõlmata Arktika 
humanitaar- ja sotsiaalteaduslik uurimine. Arktika geopoliitiline tähtsus on neil aastatel 
kasvamas. Seetõttu on järjest tähtsam mõista neid radikaalseid sotsiaalseid ja kultuurilisi 
muutusi, mida arktilised piirkonnad praegu läbi elavad. Taani SHH Arktika-uuringutel on 
tugev positsioon, mis võib anda selle probleemiga seoses olulisi vaatekohti ja lahendusi.
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Muudatusettepanek 1707
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 
areenil;

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 
areenil, eriti seoses konfliktide 
ennetamise, tsiviilkriiside haldamise, 
vahendamise, dialoogide ning 
rahutagamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 1708
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) levitada tipptaset ja laiendada 
osalust;

Or. en

Selgitus

Osalemise erinemist esineb mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka piirkondade vahel ja 
sees. Ka loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika osas on rakendamise 
tasemed isegi piirkondade sees väga erinevad. Tipptaseme levitamise ja osaluse laiendamise 
küsimust tuleks vaadelda seetõttu ühiskondliku eesmärgina.

Muudatusettepanek 1709
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.2. Innovatiivne ühiskond välja jäetud
Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.
Tegevuse eesmärk on:
(a) tugevdada tõendite baasi ning toetada 
juhtalgatust „Innovatiivne liit” ja 
Euroopa teadusruumi;
(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 
sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja 
loovust;
(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;
(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 
kolmandate riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
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teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Innovatiivse ühiskonna loomine eeldab 
usaldusväärset, nüüdisaegse maailma 
nõuetele kohandatud haridust noortele. 
Samuti ei tohi eirata kasvavat vajadust 
elukestva õppe – kogu ühiskonda hõlmava 
valdkonna järele. See küsimus tekitab 
uusi ülesandeid eriti riigivõimu 
institutsioonidele, seega on süstemaatiliste 
haridusuuringute säilitamine 
nüüdisaegsete, teadmistepõhise Euroopa 
konkurentsivõimelise majanduse 
rajamisele suunatud arengustrateegiate 
kujundamise eeltingimuseks.
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1711
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni kooskõlastatud teadus- ja 
innovatsioonipoliitika edendamise kaudu 
ning Euroopa kultuuripärandi uurimise 
ja väärtustamise teel, rõhutades eelkõige 
rahvuslike ja piirkondlike traditsioonide 
ja identiteedi ning nende vastastikuse 
toime tähtsust. Eeskätt toetatakse Euroopa 
teadusruumi väljaarendamist ning 
uuendustegevuse raamtingimuste 
väljatöötamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 1712
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid,
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1713
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 
ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 
teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 
ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
väljakujundamist Euroopas, kaasates 
üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 
sealhulgas puuetega inimesed, ettevõtted 
ja kasutajad teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni ning kooskõlastatud teadus-
ja innovatsioonipoliitikasse. Eeskätt 
toetatakse Euroopa teadusruumi 
väljaarendamist ning uuendustegevuse 
raamtingimuste väljatöötamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus ja ühiskond
Eesmärk on soodustada teaduse ja 
ühiskonna dialoogi, et kodanikud saaksid 
aru teaduse mehhanismist ja arenemisest 
ning teadlased mõistaksid paremini oma
tegevuse suhtes vajalikke piire. Euroopa 
teaduspoliitika saab olla edukas ainult 
juhul, kui Euroopa ja liikmesriigid on 
veendunud, et järgitakse mitmesuguseid 
põhjendatud eetilisi piiranguid.
– Tegevuses keskendutakse teadlaste ja 
ülejäänud ühiskonna vahelise dialoogi 
tugevdamisele.
– Kriitiline järelemõtlemine 
teadustegevuste üle eesmärgiga 
määratleda eetiliselt usaldusväärse 
teadustöö orientiire, et võtta piisavalt 
arvesse põhiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) mõista, tugevdada ja edendada 
sotsiaalset innovatsiooni kui mitut 
valdkonda hõlmavat vaatenurka 
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teadusuuringutele;

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 
sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja 
loovust;

(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 
rõhutades eriliselt sotsiaalset 
uuendustegevust ja loovust;

Or. en

Muudatusettepanek 1717
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 
sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja
loovust;

(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 
sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja 
loovust, et ületada lõhe loodus- ja 
sotsiaalteaduste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 1718
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) uurida ja võrrelda protsesse, mis 
annavad loovusele ja innovatsioonile 
soodsa tausta;
Eesmärk on toetada Euroopa loovuse ja 
ettevõtlikkuse tipptaset ning suutlikkust 
suurendada konkurentsivõimet ühe 
olulisima tööstusklastrina, mis toob kaasa 
uue võime investeeringute 
ligimeelitamisel, ning eriti VKEdesse, 
kõrgtehnoloogiliste loovate sektorite 
kasvuks ja traditsiooniliste 
tööstussüsteemide innovatsiooniks, 
sellistes Euroopa majanduse jaoks 
võtmetähtsusega sektorites nagu 
projekteerimine ja sisu, audiovisuaalne 
tööstus, ringhäälinguedastamine ja kunst.

Or. en

Muudatusettepanek 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja
innovatsioonitegevuses;

(c) teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna 
heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 1720
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja (c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
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innovatsioonitegevuses; innovatsioonitegevuses, toetades 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
konsulteerimist;

Or. es

Selgitus

Innovatiivse ühiskonna eesmärgi raames tuletame meelde, kui tähtis on kodanikuühiskond ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine.

Muudatusettepanek 1721
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, et saavutada 
teaduse tegemine koos ühiskonnaga ja 
ühiskonna heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses; suurendada 
teaduse ühiskondlikku tunnustatust;

Or. en

Selgitus

Teaduse tähtsuse tunnustamine on ühiskonnale oluline.
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Muudatusettepanek 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses; suurendada 
teaduse ühiskondlikku tunnustatust;

Or. en

Muudatusettepanek 1724
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, konsulteerides 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, kaasates 
kodanikuühiskonna organisatsioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 1726
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 1727
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) uurida, hoida ja väärtustada füüsilist 
ja mittefüüsilist kultuuripärandit, 
rahvuslikke ja piirkondlikke traditsioone, 
nende vastastikust toimet ja võimalusi, 
mida need elemendid endast kujutavad, et 
tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
arendada välja Euroopa ühine identiteet.

Or. it

Muudatusettepanek 1728
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) arukas loovus ja kollektiivne osalus 
ühiskonnas; erieesmärk on kiirendada 
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innovatiivsete tehnoloogiapõhiste 
protsesside ja teenuste kasutuselevõttu 
loova ja aruka ühiskonna heaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1729
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – teine lõik – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) toetada kultuurilisi kogemusi ja 
Euroopa identiteeti. Kultuuriliste 
kogemuste sektor on tulevikutehnoloogia 
ja kavandatavate algatuste jaoks väga 
kasumlik kasutusvaldkond.

Or. en

Selgitus

Neid meetmeid on vaja eespool lõikes 1 üldvisioonina väljendatud mõtete aktiivseks 
elluviimiseks; visioonist lähtudes rakendatakse konkreetseid punktides b a, d a ja d b osutatud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa –alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.2 a. Oma kultuuripärandit austavad ja 
selle majanduslikku väärtustamist 
edendavad ühiskonnad
Kultuuripärand on lähitulevikus Euroopa 
majanduse üks kõige paljutõotavamaid 
sektoreid. On siiski tehnoloogilisi, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi tõkkeid, mis 
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tuleb veel ületada.
Erieesmärgid
– toetada teadustegevust kultuuripärandi 
säilitamiseks ja kaitsmiseks;
– arendada välja majandusmudelid ja 
kultuuripärandi sotsiaalmajanduslike 
mõõtmete hindamise mudelid.

Or. es

Selgitus

Euroopa majandus on tihedalt seotud kultuuriga – kultuuri- ja loomemajanduse käive on üle 
654 miljardi euro, mis annab SKPsse 2,6%, ja viimastel aastatel on see kasvanud 12,3%. 
Kultuuripärand on tihedalt seotud veel teiste majandustegevuse aladega, nagu turism. 
Kultuuripärandis osalevate Euroopa ettevõtete konkurentsivõime edendamiseks on vaja uusi 
tehnoloogiaid. Teadustegevus järgmises raamprogrammis on tingimata vajalik selleks, et 
lahendada kultuuripärandi eest hoolitsemisega seotud probleemid.

Muudatusettepanek 1731
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.3. Turvaline ühiskond välja jäetud
Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 
usaldus ja eraelu puutumatus, 
parandades samal ajal liidu turvalisuse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ning teenindussektori konkurentsivõimet. 
Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. 
Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
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julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 
asjaolusid.

Tegevuse eesmärk on:
(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;
(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;
(c) tagada küberjulgeolek;
(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;
(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa –alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.3. Turvaline ühiskond 6.3.3. Sotsiaalsed muutused ja 
kultuuripärand

Eesmärk on toetada liidu sise- ja
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 
usaldus ja eraelu puutumatus, 
parandades samal ajal liidu turvalisuse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ning teenindussektori konkurentsivõimet. 
Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. 

Eesmärk on aidata mõista Euroopa 
intellektuaalset alust, Euroopa ajalugu ja
arvukaid Euroopa-siseseid ja -väliseid 
mõjusid, mis on tänapäeval meie elu 
inspiratsiooniallikaks. Euroopat 
iseloomustab eri rahvaste (sealhulgas 
vähemuste ja põlisrahvaste), 
traditsioonide ning piirkondlike ja 
rahvuslike identiteetide mitmekesisus, 
samuti majandusliku ja ühiskondliku 
arengu taseme erinevus. Ränne ja 
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Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke 
ühiskondlikke asjaolusid.

liikuvus, meedia, tööstus ja transport 
aitavad mitmekesistada vaadete ja elustiili 
erinevust. Mitmekesisust ja sellest 
tulenevaid võimalusi tuleks tunnustada ja 
arvesse võtta.

Euroopa raamatukogude (ka digitaalsete), 
arhiivide, muuseumide, galeriide ja 
muude ühiskondlike asutuste 
kollektsioonid sisaldavad rikkalikke veel 
uurimata dokumente ja uurimisobjekte. 
Need arhiiviallikad ja vaimne 
kultuuripärand kujutavad endast üksikute 
liikmesriikide ajalugu, kuid on samal ajal 
ka Euroopa Liidu kollektiivne pärand, 
mis on tekkinud aja jooksul. Sellised 
materjalid tuleks teha kättesaadavaks 
(samuti uute tehnoloogiate abil) uurijatele 
ja kodanikele, et mineviku 
arhiivimaterjalide abil oleks võimalik 
vaadata tulevikku. Sellistes vormides 
kultuuripärandi kättesaadavus ja 
säilitamine on vajalik praegu Euroopa 
kultuuride piires ja vahel toimuvate 
tegevuste elujõulisuse tagamiseks ning 
soodustab jätkusuutlikku majanduskasvu.

Tegevuse eesmärk on: Tegevuse eesmärk on:

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;

(a) uurida Euroopa pärandit, mälu, 
identiteeti, integratsiooni ning kultuuride 
vastasmõju ja ülekandumist, sealhulgas 
selle pärandi esindatust kultuuri- ja 
teaduskollektsioonides, arhiivides ja 
muuseumides, et rikkalike 
minevikutõlgenduste abil tänapäeva 
ühiskonda paremini teavitada ja mõista;

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;

(b) uurida Euroopa riikide ja piirkondade 
ajalugu, kirjandust, kunsti, filosoofiat ja 
usundeid ning seda, kuidas need on 
mõjutanud tänapäeva Euroopa 
kultuurilist mitmekesisust;

(c) tagada küberjulgeolek; (c) uurida Euroopa rolli maailmas, 
maailma usundite vastastikust mõju ja 
sidemeid ning seda, milline näib Euroopa 
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kultuur väljastpoolt Euroopat vaadatuna.
(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;
(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

Or. xm

Selgitus

Vaja on tagada Euroopa kultuuripärandi ja -identiteedi kaitse täie väärikusega.

Muudatusettepanek 1733
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.3. Turvaline ühiskond 6.3.3. Vabaduse ja inimeste turvalisuse 
kaitse

Or. en

Muudatusettepanek 1734
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 
usaldus ja eraelu puutumatus, 
parandades samal ajal liidu turvalisuse, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ning teenindussektori konkurentsivõimet. 

välja jäetud
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Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. 
Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 
asjaolusid.

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1735
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek,
usaldus ja eraelu puutumatus, parandades 
samal ajal liidu turvalisuse, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
teenindussektori konkurentsivõimet. 
Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude ennetamiseni. Eesmärgile 
keskendunud meetmetega lõimitakse eri 
lõpptarbijate (kodanike, ettevõtete ja 
haldusasutuste, sealhulgas riiklike ja 
rahvusvaheliste asutuste, kodanikukaitse, 
õiguskaitse, piirivalve jne) nõudmised, et 
võtta arvesse julgeolekuohtude ja eraelu 

Eesmärk on toetada liidu poliitikat
rahvusvahelise julgeoleku, inimõiguste, 
diskrimineerimisevastase võitluse, 
sotsiaalse kaasamise, konfliktiennetuse, 
rahumeelse konfliktide lahendamise, 
vahendamise, dialoogi, üleminekuaegse 
kohtupidamise ja lepitamise, turvalisuse 
sektori reformi, kohtusektori reformi, 
demokraatliku aruandluskohustuse, 
meediavabaduse ning vastastikuse 
sõltuvuse ja õigusriikliku korra 
valdkondades. Selleks uuritakse konflikti 
põhjustavaid või koostööd võimaldavaid 
sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid,
arendatakse uuenduslikke poliitikasuundi,
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
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puutumatuse kaitse arengut ning vajalikke 
sotsiaalseid asjaolusid.

julgeolekuohtude ning koostööd 
takistavate tegurite ennetamiseni. 
Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse jne) 
nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja -probleemide ning
eraelu puutumatuse kaitse arengut ning 
vajalikke sotsiaalseid asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1736
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse eesmärk on: välja jäetud
(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;
(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;
(c) tagada küberjulgeolek;
(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;
(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1737
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu, muu hulgas mõistes nende 
probleemide sotsiaalset mõõdet ning 
tuvastades nende lahendamiseks tõhusad 
sotsiaalpoliitilised meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1739
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu;

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu, muu hulgas tõhusate 
sotsiaalpoliitiliste meetmete abil;
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Or. en

Muudatusettepanek 1740
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tugevdada julgeolekut ja konfliktide 
ümberkujundamist kolmandates riikides, 
rakendades konfliktiennetust, 
rahutagamist, dialoogi, vahendamist ja 
leppimist, tsiviiljulgeoleku sektori 
reformi;

Or. en

Muudatusettepanek 1741
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kaitsta kriitilise tähtsusega taristuid 
ja võrgustikke;

Or. en

Muudatusettepanek 1742
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) vägivaldsele radikaliseerumisele 
kaasaaitavate teguritega võitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 1743
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1744
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1745
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa –alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut, eriti liidu territooriumile 
ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise 
alal;

Or. it

Muudatusettepanek 1746
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada küberjulgeolek; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1747
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.
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Muudatusettepanek 1748
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele ning 
minimeerida keskkonna- ja 
kliimateguritega, sh nappide ressursside 
käitlemisega, näiteks Arktika piirkonnas, 
seotud julgeolekuprobleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 1749
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;

(d) suurendada Euroopa võimet ennetada, 
reageerida ja panna vastu kriisidele ja 
katastroofidele; sealhulgas 
loodusõnnetustele ja inimtegevusest 
tingitud õnnetustele;

Or. en

Muudatusettepanek 1750
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;

(d) parandada Euroopa võimet reageerida 
ja panna vastu kriisidele ja katastroofidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1751
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uus eesmärk 7.

Muudatusettepanek 1752
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada sotsiaalset, 
õiguslikku ja eetilist arusaama julgeoleku, 
ohu ja toimetuleku kõigist aspektidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada julgeoleku 
sotsiaalset mõõdet.

(e) tagada eraelu puutumatus ja vabadus 
ning suurendada julgeoleku sotsiaalset 
mõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – teine lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) suurendada võimet panna vastu 
kriisidele ja katastroofidele ning 
minimeerida keskkonna- ja 
kliimateguritega, sh nappide 
loodusressursside käitlemisega, näiteks 
Arktika piirkonnas, seotud 
julgeolekuprobleemid.

Or. en

Selgitus

Kliima- ja keskkonnategurid halvendavad eeldatavalt elutingimusi paljudes juba niigi vaestes 
maailma osades. See juhtub põua, üleujutuste, äärmuslike ilmastikutingimuste jms tagajärjel. 
On märkimisväärne teise laine mõjude oht, näiteks suured rändeprobleemid, karmistunud 
konkurents nappide loodusressursside pärast ning mõne ühiskonna juba niigi nõrga 
konfliktide ja kriisidega toimetuleku võime vähenemine.

Muudatusettepanek 1755
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitseuuringud, sealhulgas 
mitmeotstarbeline kasutus tsiviil- ja 
militaareesmärkidel, jäetakse 
programmist välja.

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. TURVALINE ÜHISKOND –
EUROOPA JA SELLE KODANIKE 
VABADUSE JA TURVALISUSE 
KAITSMINE
6.1. (a) Erieesmärk
Erieesmärk on edendada turvalist 
Euroopa ühiskonda seoses enneolematute 
muutuste ning ülemaailmse vastastikuse 
sõltuvuse ja ohtude suurenemisega, 
tugevdades samal ajal Euroopa vabaduse 
ja õiguse kultuuri.
Laialt on levinud ebaturvalisuse tunne, 
mis on tingitud kas kuritegevusest, 
vägivallast, terrorismist, 
loodusõnnetustest või inimtegevusest 
tingitud õnnetustest, küberrünnakutest, 
eraelu puutumatuse rikkumisest või muud 
liiki sotsiaalsetest või majanduslikest 
häiretest. See avaldab kodanikele otsest 
mõju ning sellel on laiem mõju sellistele 
mõistetele nagu usaldus, hoolivus ja 
suhtlemine ning see on seotud ühiskonna 
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valmisoleku ja korralduse tasemega.
Prognooside kohaselt langeb Euroopas 
igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 
75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 
terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 
vägivalla ja katastroofidega seotud 
otsesed kulud olid Euroopas 2010. aastal 
hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 
eurot (umbes 5% liidu SKPst). Ilmekas 
näide terrorismi tagajärgedest on 11. 
septembril 2001 toimunud rünnak 
Manhattani kaksiktornide pihta. See 
nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 
hinnangute kohaselt Ameerika 
Ühendriikides kahju, mis ulatus 
tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 
kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 
samuti suurendas see järgmises kvartalis 
tööpuudust ligi 1% võrra. Samuti oli sellel 
märkimisväärne kultuuriline ja 
ülemaailmne mõju. Kodanikud, ettevõtted 
ja institutsioonid vahetavad sotsiaal-, 
finants- ja kaubandusvaldkonnas teavet ja 
sõlmivad tehinguid üha enam digitaalselt, 
kuid interneti arenguga on kaasnenud ka 
küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 
rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 
miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 
ühendusi kogu Euroopas. Küberkuriteod
on avaldamas tõsist mõju ka kriitilise 
tähtsusega taristutele. Muutused 
igapäevaelus esineva ning ootamatutest 
olukordadest tingitud ebakindluse 
olemuses ja tajumises mõjutavad 
tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 
üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise
vastu.
Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 
töötada välja ning rakendada 
innovatiivseid tehnoloogiaid, lahendusi, 
prognoosimisvahendeid ja teadmisi, 
stimuleerida tarnijate ja kasutajate 
koostööd, leida tsiviiljulgeolekulahendusi, 
parandada Euroopa turvalisuse ja 
teenustesektori konkurentsivõimet ning 
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võidelda inimõiguste ja eraelu 
puutumatuse kuritarvitamise ja 
rikkumiste vastu internetis ja mujal, 
tagades samal ajal Euroopa kodanike 
individuaalsed õigused ja vabaduse.
Selleks et veelgi tõhustada piiriülest 
koostööd erinevate hädaabiteenistuste 
vahel, tuleks tähelepanu pöörata 
koostalitlus- ja standardimistegevusele.
Ja veel – kuna julgeolekupoliitika peaks 
olema tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, 
on tähtis suurendada julgeolekualaste 
uuringute sotsiaalset mõõdet.
6.1. (b) Põhjendused ja liidu lisaväärtus
Turvalisus on Euroopa ja selle kodanike 
õigustatud mureküsimus ning on sellega 
seoses ühiskonna üks peamistest 
proovikividest. Euroopa Liit, selle 
kodanikud, tööstus ja rahvusvahelised 
partnerid puutuvad kokku paljude 
julgeolekuohtudega, nagu kuritegevus, 
terrorism, ebaseaduslik kaubitsemine 
ning inimtegevusest või loodusõnnetustest 
põhjustatud suurt inimhulka mõjutavad 
hädaolukorrad. Need ohud võivad levida 
üle piiride ja olla suunatud füüsiliste 
objektide või küberruumi vastu, kusjuures 
rünnakud võivad lähtuda erinevatest 
allikatest. Näiteks riigi- ja erasektori 
asutuste info- või sidesüsteemide vastu 
suunatud rünnakud ei õõnesta üksnes 
kodanike usaldust info- ja sidesüsteemide 
vastu ega põhjusta üksnes otseseid 
rahalisi ja ärivõimalustega seotud 
kahjusid, vaid võivad avaldada ka tõsist 
mõju elutähtsale taristule ja teenustele, 
näiteks energeetikale, lennundusele ja 
muud liiki transpordile, vee- ja 
toiduainete tarnele, tervishoiule, 
rahandusele ja telekommunikatsioonile.
Nimetatud ohud võivad põhimõtteliselt 
kõigutada meie ühiskonna alustalasid. 
Tehnoloogia ja loomingulise kavandamise 
abil saab oluliselt toetada mis tahes 
vajalikku tegutsemist. Samas tuleks 
arendada välja uued lahendused, pidades 
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samal ajal silmas vahendite sobivust ja 
nende piisavust ühiskondliku nõudluse 
rahuldamiseks, eelkõige seoses tagatistega 
kodanike põhiõiguste ja vabaduste 
kindlustamiseks.
Lõpuks on turvalisus samuti üks 
peamistest majanduslikest probleemidest. 
Julgeolekusektori ülemaailmne iga-
aastane maht on umbes 100 kuni 300 
miljardit eurot, millest Euroopa osa on 25 
kuni 35%. Lisaks on see praegusele 
kriisile vaatamata üha suurenev turg. 
Arvestades mõningate ohtude 
potentsiaalset mõju teenustele, võrkudele 
ja ettevõtetele, on piisavate turvalisusega 
seotud lahenduste kasutuselevõtt 
muutunud väga oluliseks majanduse ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
seisukohalt.
Kõnealuse probleemi lahendamiseks 
eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 
toetatakse seega liidu peamiste 
poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 
2020. aasta strateegia aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide, ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika ning liidu 
sisejulgeoleku strateegia arendamist, 
rakendamist ja kohandamist. Kõik see 
toimub kooskõlas Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmetega.
6.1. (c) Peamised tegevussuunad
Eesmärk on toetada liidu sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 
ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 
usaldus ja eraelu puutumatus, 
parandades samal ajal liidu turvalisuse 
ning teenindussektori konkurentsivõimet. 
Meetmete hulka kuulub keskendumine 
teadusuuringutele ning uue põlvkonna 
uuenduslike lahenduste väljatöötamisele 
tänu uudsetele ideedele ja 
konstruktsioonidele ning 
koostalitlusvõimelistele standarditele. 
Selleks arendatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 
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kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 
julgeolekuohtude vähendamiseni. 
Eesmärgile keskendunud meetmetega 
lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 
ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 
kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 
jne) nõudmised, et võtta arvesse 
julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 
kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 
asjaolusid.
Selle eesmärgi raames tehtavad 
teadusuuringud toetavad seega ühist 
välis- ja julgeolekupoliitikat ning liidu 
sisejulgeoleku strateegiat, sealhulgas 
katastroofide ennetamise ja neile 
reageerimise poliitikat.
Tegevuse eesmärk on:
(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 
vastu, sealhulgas mõista terroristide ideid 
ja uskumusi ning need käsile võtta;
(b) kaitsta ja parandada elutähtsate 
infrastruktuuride vastupanuvõimet[5];
(c) tugevdada piirihalduse kaudu 
julgeolekut;
(d) parandada küberjulgeolekut;
(e) suurendada Euroopa võimet panna 
vastu kriisidele ja katastroofidele;
(f) tagada internetis eraelu puutumatus ja 
vabadus ning suurendada sotsiaalset, 
õiguslikku ja eetilist arusaama julgeoleku, 
ohu ja toimetuleku kõigist aspektidest;
(g) toetada liidu ühist julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikat ning tsiviil- ja 
militaarotstarbel rakendatavat 
suutlikkust;
(h) parandada julgeolekusüsteemide 
standardiseeritust ja koostalitlusvõimet.

Or. en
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Selgitus

7. raamprogrammi julgeoleku-uuringud on eraldiseisev ja suurepäraseid tulemusi andnud 
teemavaldkond. See on programm, millel on üks suuremaid VKEde osalusmäärasid, see 
pakub rakendamisele ja turule orienteeritud lahendusi ning annab umbes 50% kogu avaliku 
sektori teadusuuringute vahenditest ELi ja riikide tasandil. Peale selle anti Lissaboni 
lepinguga ELile julgeoleku valdkonnas võimu juurde. Seonduvaid uusi ülesandeid tuleks 
toetada sobiva julgeoleku-uuringute teemaga programmi „Horisont 2020” raames.

Muudatusettepanek 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 
pädevusvaldkonnad on energeetika, 
transport, keskkond ja kliimamuutus, 
põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 
tervishoid ja tarbijakaitse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 
ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 
programmi puhul ka 
tuumaenergiavaldkonnas).

Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 
pädevusvaldkonnad on energeetika, 
transport, keskkond ja kliimamuutus, 
põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 
tervishoid ja tarbijakaitse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 
ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 
programmi puhul ka 
tuumaenergiavaldkonnas). 
Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevusi 
neis valdkondades viiakse läbi, arvestades 
asjakohaseid algatusi piirkondade, 
liikmesriikide või ELi tasandil Euroopa 
teadusruumi kujundamise perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 1758
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – kolmas lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) prognoosimine ja ennetamine –
kogutakse strateegilist teavet, mis käsitleb 

(a) prognoosimine ja ennetamine –
kogutakse strateegilist teavet, mis käsitleb 
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teaduses, tehnoloogias ja ühiskonnas 
levivaid suundumusi ja toimuvaid 
sündmusi ning nende võimalikku mõju 
avalikule poliitikale;

teaduses, keskkonnas, tehnoloogias ja 
ühiskonnas levivaid suundumusi ja 
toimuvaid sündmusi ning nende 
võimalikku mõju avalikule poliitikale ja 
kodanikele;

Or. de

Selgitus

ELi suutlikkuse suurendamine keskkonnamuutuste ja nende mõjuga toimetulekul strateegilise 
teabe ja tegutsemisstrateegiate kaudu, nt üleujutuste ohjamisel.

Muudatusettepanek 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- merendusuuringud
ning biomajandus

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tootlikud mered ja
ookeanid jätkusuutliku kalanduse ja 
vesiviljeluse abil ning biomajandus

Or. en

Muudatusettepanek 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- merendusuuringud 
ning biomajandus

(b) Euroopa biomajanduse probleemid: 
toiduga kindlustatus, sh toidu ohutus; 
säästev põllumajandus ja metsandus, 
mere- ja merendusuuringud

Or. en
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Muudatusettepanek 1761
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- merendusuuringud 
ning biomajandus

(b) Toiduga kindlustatus, toidu kvaliteet ja 
turvalisus, säästev põllumajandus, mere- ja
merendusuuringud ning biomajandus

Or. en

Muudatusettepanek 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada Euroopa põllumajandus- ja 
kalanduspoliitika arendamist, rakendamist 
ja kontrollimist, sealhulgas toiduohutuse, 
toiduga kindlustatust ja biomajanduse 
jõutamist ning kasutada selleks näiteks 
toodangu prognoose, tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ja 
mudeleid.

Tuleb toetada Euroopa põllumajandus- ja 
kalanduspoliitika arendamist, rakendamist 
ja kontrollimist, sealhulgas toiduohutuse, 
toiduga kindlustatust ja biomajanduse 
jõutamist ning kasutada selleks näiteks 
toodangu prognoose, tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ja 
mudeleid ning edendada merede tugevust 
ja viljakust, et arendada head 
keskkonnaseisundit ja realiseerida sinist 
kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tuleb toetada 20-20-20 kliima- ja 
energiaeesmärke ning uurida selleks 
energiavarustuse, tõhususe, vähese CO2-
heitega tehnoloogiate ning energia/elektri 
ülekandevõrkude tehnoloogilisi ja 
majanduslikke tahke.

Tuleb toetada 20-20-20 kliima- ja 
energiaeesmärke ning uurida selleks 
energiavarustuse, tõhususe, vähese heitega
tehnoloogiate ning energia/elektri 
ülekandevõrkude tehnoloogilisi ja 
majanduslikke tahke.

Or. en

Muudatusettepanek 1764
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport

(d) Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport ning liikuvus

Or. en

Muudatusettepanek 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu jätkusuutliku, ohutu ja turvalise 
inimeste ja kaupade liikumise poliitikat 
tuleb toetada laboriuuringute ning 
modelleerimis- ja järelevalvemeetoditega –
transpordi valdkonnas ka selliste vähese 
CO2-heitega tehnoloogiatega nagu 
elektrifitseerimine, keskkonnasäästlikud ja 
tõhusad sõidukid ning alternatiivsed 
kütused ja arukad liikuvussüsteemid.

Liidu jätkusuutliku, ohutu ja turvalise 
inimeste ja kaupade liikumise poliitikat 
tuleb toetada laboriuuringute ning 
modelleerimis- ja järelevalvemeetoditega –
transpordi valdkonnas ka selliste vähese 
heitega tehnoloogiatega nagu 
elektrifitseerimine, keskkonnasäästlikud ja 
tõhusad sõidukid ning alternatiivsed 
kütused ja arukad liikuvussüsteemid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1766
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

(e) Kliimameetmed, keskkond,
ressursitõhusus ja toorained

Or. en

Muudatusettepanek 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Kaasav, innovatiivne ja turvaline
ühiskond

(f) Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
uuenduslik ja kaalutlev ühiskond

Or. en

Muudatusettepanek 1768
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt f – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada liidusisest ohutust ja 
julgeolekut, tuvastades eluliselt tähtsate 
ühiskondlike funktsioonide osana toimivate 
oluliste taristute haavatavuse ja seda 

Tuleb toetada liidusisest ohutust ja 
julgeolekut, tuvastades eluliselt tähtsate 
ühiskondlike funktsioonide osana toimivate 
oluliste taristute haavatavuse ja seda 
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hinnates ning hinnates digitaalse 
identiteediga seotud tehnoloogiate 
tõhusust. Tänapäevaste teabe kogumise ja 
analüüsimise vahendite ning samuti kriisi 
ohjamise vahendite väljatöötamisega tuleb 
lahendada üleilmse julgeoleku probleeme, 
sealhulgas vältida hübriidohtude tekkimist.

hinnates ning hinnates digitaalse 
identiteediga seotud tehnoloogiate 
tõhusust, sotsiaalseid ja eetilisi omadusi. 
Tänapäevaste teabe kogumise ja 
analüüsimise vahendite ning samuti kriisi 
ohjamise vahendite väljatöötamisega tuleb 
lahendada üleilmse julgeoleku probleeme, 
sealhulgas vältida hübriidohtude tekkimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1769
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt f – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb suurendada liidu suutlikkust ohjata 
loodusõnnetusi ja inimese põhjustatud 
katastroofe. Selleks tuleb tugevdada 
järelevalvet taristute üle ning töötada välja 
üleilmsed erinevate ohtude puhul
rakendatavad varajase hoiatamise ja riskide 
ohjamise teabesüsteemid, kasutades 
satelliidipõhiseid Maa kaugseire 
raamistikke.

Tuleb suurendada liidu suutlikkust ohjata 
loodusõnnetusi ja inimese põhjustatud 
katastroofe. Selleks tuleb tugevdada 
järelevalvet taristute üle ning töötada välja 
katseseadmed, üleilmsed erinevate ohtude 
puhul rakendatavad varajase hoiatamise ja 
riskide ohjamise teabesüsteemid, kasutades 
satelliidipõhiseid Maa kaugseire 
raamistikke.

Or. de

Selgitus

Loodus- ja inimtekkeliste õnnetuste ohjamine eeldab lisaks vaatlemisele ja hoiatamisele ka 
praktilist abi tõsiste juhtumite korral: konkreetsed katseseadmed, mille abil saab 
konkreetseteks suurõnnetusteks, nt kiiresti lähenevaks üleujutuseks, praktiliselt ette 
valmistuda, on ühiskonna kaitsmiseks seetõttu samasuguse tähtsusega.

Muudatusettepanek 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning suurendada sel viisil liidu 
innovatsioonivõimet ja lahendada 
ühiskonnaprobleeme.

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning suurendada sel viisil liidu 
innovatsioonivõimet ja lahendada eelkõige
ühiskonnaprobleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 1771
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning suurendada sel viisil liidu 
innovatsioonivõimet ja lahendada 
ühiskonnaprobleeme.

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurk ning suurendada ja kiirendada
sel viisil liidu innovatsioonivõimet ja 
lahendada ühiskonnaprobleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
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majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus,
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus ja 
innukus, uurimistulemuste 
alakasutamine, tõkked tehnoloogia ja 
innovatsiooni rohkem arenenud 
piirkondadest vähem arenenud 
piirkondadesse ülekandmise ees, korralike 
stiimulite puudus teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
investeerimiseks, tippteaduse keskuste 
ressursside ulatus, suurus ja kvaliteet, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 1773
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus, 
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas: Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, eri territooriumidele 
ajalooliselt eriomaste tehnilis-teaduslike 
teadmiste kadumine; olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, ettevõtluse vähene aktiivsus, 
tippteaduse keskuste ressursside ulatus, mis 
on üleilmses konkurentsis püsimiseks 
ebapiisav, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
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tasandil koostööd.

Or. it

Muudatusettepanek 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 
uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 
EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi, kuna see on programmi 
„Horisont 2020” raames ainuke vahend, 
mis hõlmab teadmiste kolmnurka. Selleks 
edendab EIT kõrgetasemelise 
kõrghariduse, teadustegevuse ja 
innovatsiooni lõimimist, luues sel viisil 
uue, innovatsiooni jaoks soodsa 
keskkonna, ning ergutab ja toetab uut 
ettevõtja oskuste ja kogemustega
ettevõtjate põlvkonda, tegelikke 
innovatsiooni kandjaid, kes 
mitmekordistavad Euroopa potentsiaali 
teadusasutuste baasil tegutsevate ja 
tegevust alustavate innovatiivsete 
äriühingute loomist. Niiviisi aitab EIT 
igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 
uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 
EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 
probleemide lahendamisega, toetades 
Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 
struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 
kõrgetasemelise kõrghariduse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 
luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 
soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 
uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 
EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 
„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 
eesmärkide saavutamisele. Lisaks peaksid 
EIT ning selle teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tugevdama 
sünergiat ja koostoimet programmi 
„Horisont 2020” eri sammaste vahel ning 
muude asjakohaste algatustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1776
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 
lõimida haridus ja ettevõtlus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 
luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 
liidusisesed ja piiriülesed seosed.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 
lõimida kõrgharidus ja ettevõtlus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 
luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 
liidusisesed ja piiriülesed seosed.

Or. en

Muudatusettepanek 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.
Ettevõtlussektoril peaks olema oluline roll 
teadmis- ja innovaatikakogukondades 
toimuva tegevuse juhtimisel ning teadmis-
ja innovaatikakogukonnad peaksid olema 
võimelised hankima investeeringuid ja 
tagama ettevõtlussektori pikaajalise 
osaluse.

Or. en

Muudatusettepanek 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kuues lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga ning orienteeritud 
tulemustele. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1779
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
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iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tulemustele orienteeritud
tegevuskava, mis hõlmab teemasid alates 
haridusest kuni ettevõtete loomiseni –, 
milles on esitatud selged eesmärgid ja 
eeldatavasti nii turgusid kui ka ühiskonda 
mõjutavad tulemused. Praegused teadmis-
ja innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1780
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 
innovaatikakogukondades on vastavuses 
äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 
juhtimine – iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tegevust suunab 
tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 
otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partnereid 
iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad esitama 
igal aastal äriplaani – sealhulgas 
kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 
teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 
loomiseni –, milles on esitatud selged 
eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 
ka ühiskonda mõjutavad tulemused ning 
selge lisaväärtus, mille määrab 
tulemustele orienteeritud käsitlusviis. 
Praegused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 
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kiireid ja asjalikke otsuseid. järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 
kiireid ja asjalikke otsuseid.

Or. it

Selgitus

Pealkirjas nimetatud tulemustele suunatud käsitlusviisi ei ole lõigu tekstis nimetatud, samas 
kui sellest käsitlusviisist tulenev lisaväärtus tuleb siiski selgesõnaliselt ära märkida.

Muudatusettepanek 1781
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid. Tähtis on, et 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldaksid VKEdel täiel määral kogu 
oma tegevuses osaleda: osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
kasvustrateegiast peaks seisnema uute 
ideedega uute tulijate kaasamises ja eriti 
VKEde osaluse suurendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 1782
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi pikaajalisi piiriüleseid 
koosseise, kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 
tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võimaldavad maailmatasemel partneritel 
moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 
kasutada võimalikult tõhusalt 
olemasolevaid vahendeid ja avada uute 
väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on äärmiselt 
lõimunud üksused, mis koondavad 
tööstussektori, sh VKEde, kõrghariduse 
ning teadus- ja tehnoloogiainstituutide 
tippspetsialiste. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad võimaldavad 
maailmatasemel partneritel moodustada 
uusi piiriüleseid koosseise, kasutada 
võimalikult tõhusalt olemasolevaid 
vahendeid ja avada uute väärtusahelate 
loomisega juurdepääs uutele 
ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 2 – kümnes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 
nende koostoimet, asetades oma 
innovatsioonimudeli keskmesse 
üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 
jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 
loovkultuuri ning valdkondadevahelist 
haridust ning annab selleks välja magistri-
ja doktorikraade, millest peaks kujunema 
tipptaseme rahvusvaheliselt tunnustatud 
kaubamärk. Sel moel edendab EIT oluliselt 
liikuvust teademiste kolmnurga sees.

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 
nende koostoimet, asetades oma 
innovatsioonimudeli keskmesse 
üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 
jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 
loovkultuuri ning valdkondadevahelist 
haridust ning annab selleks välja EIT-
märgisega magistri- ja doktorikraade, 
samuti juhikoolituse suve- ja 
kaugõppekursuseid, millest peaks 
kujunema tipptaseme üleilmselt
tunnustatud kaubamärk. Sel moel edendab 
EIT oluliselt liikuvust teadmiste kolmnurga 
sees.

Or. en

Muudatusettepanek 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt –
kuid mitte üksnes – teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamine on Euroopa ühist tulevikku 
silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt –
kuid mitte üksnes – teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamine on Euroopa ühist tulevikku 
silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 
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innovaatikakogukonnad on oma 
strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 
tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 
selle suurendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogemuste 
kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine EIT mõju.

innovaatikakogukonnad on oma 
strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on neile kõigile 
omased mitu uuenduslikku tunnusjoont, 
millega seoses taotletakse koostööd ja 
sünergiat. Peale selle suurendab EIT mõju
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kogemuste kättesaadavaks muutmine kogu 
liidus, heade tavade levitamine teadmiste 
kolmnurga integreerimisviiside kohta, 
ettevõtlikkuse arendamine, täiendavate 
partnerite kaasamise edendamine ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1786
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt –
kuid mitte üksnes – teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamine on Euroopa ühist tulevikku 
silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on oma 
strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 
tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 
selle suurendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogemuste 
kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine EIT mõju.

EIT tegutseb peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
sellistes valdkondades, milles on tõeline 
innovatsioonipotentsiaal. Ehkki teadmis-
ja innovaatikakogukonnad on oma 
strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 
tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 
selle suurendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogemuste 
kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine EIT mõju.

Or. en



PE492.790v01-00 152/161 AM\907850ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt –
kuid mitte üksnes – teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamine on Euroopa ühist tulevikku 
silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on oma 
strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 
tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 
selle suurendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogemuste 
kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine EIT mõju.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt –
kuid mitte üksnes – teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahendusel 
eelkõige selliste ühiskonnaprobleemidega, 
mille lahendamine on Euroopa ühist 
tulevikku silmas pidades ülitähtis. Ehkki 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
oma strateegiate ja tegevuse määratlemisel 
suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 
tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 
selle suurendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogemuste 
kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 
uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 
edendamine EIT mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
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kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua. Peamiselt oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning keskendumisega ettevõtliku 
meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 
ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
näol, ent ka olemasolevas tööstuses.

kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua. EIT peab 
tagama avatud juurdepääsu kõigile 
kvaliteetsetele Euroopa 
teaduskogukondadele. Peamiselt oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning keskendumisega ettevõtliku 
meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 
ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
näol, ent ka olemasolevas tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 1789
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua. Peamiselt oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning keskendumisega ettevõtliku 
meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 
ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
näol, ent ka olemasolevas tööstuses.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua ning 
stimuleerida teadlikkust teaduslike 
avastuste tööstusse ülekandmise 
tähtsusest. Peamiselt oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ning 
keskendumisega ettevõtliku meelelaadi 
edendamisele loob EIT uusi ärivõimalusi 
nii tegevust alustavate kui ka teadusasutuse 
baasil tegutsevate ettevõtete näol, ent ka 
olemasolevas tööstuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 1790
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed turule tuua. Peamiselt oma 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
ning keskendumisega ettevõtliku 
meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 
ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
näol, ent ka olemasolevas tööstuses.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 
täielikult ära inimeste 
innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 
nende ideedest sõltumata nende kohast 
innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 
lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 
olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 
kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 
aitab EIT ideed laboratooriumist turule 
tuua. Peamiselt oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ning 
keskendumisega ettevõtliku meelelaadi 
edendamisele loob EIT uusi ärivõimalusi 
nii tegevust alustavate kui ka teadusasutuse 
baasil tegutsevate ettevõtete näol, ent ka 
olemasolevas tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 1791
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. 
Peamiste ühiskonnaprobleemide 
ulatusliku lahendamisega edendab EIT
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. EIT teeb 
seda sektoraalse ja sektoriteülese 
innovatsiooni teel, lähtudes valdkondade 
tipptasemest ning püüdes saavutada 
sektorid, mis suudavad üleilmseid 
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teadustööd teadmis- ja
innovaatikakogukondades.

väljakutseid vastu võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 1792
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. 
Peamiste ühiskonnaprobleemidega 
ulatusliku tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

EIT strateegias ja tegevuses keskendutakse 
tegevustele, millel on tõeline 
innovatsioonipotentsiaal ning selge seos 
programmis „Horisont 2020” käsitletud 
ühiskonnaprobleemidega. Peamiste 
ühiskonnaprobleemidega ulatusliku 
tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1793
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad, nagu 
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ühiskonnaprobleemidega ulatusliku 
tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

öeldud strateegia ja innovatsiooni 
tegevuskavades. Peamiste 
ühiskonnaprobleemidega ulatusliku 
tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1794
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse sellistele 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
kliimamuutus ja säästev energia, mis on 
tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 
ühiskonnaprobleemidega ulatusliku 
tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 
tegevuses keskendutakse 
ühiskonnaprobleemidele, mis on tuleviku 
seisukohast väga tähtsad. Peamiste 
ühiskonnaprobleemidega ulatusliku 
tegelemisega edendab EIT 
valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 
lähenemisviise ning aitab suunata 
partnerite teadustegevust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse.

Or. it

Muudatusettepanek 1795
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
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hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
innovatiivsed õppekavad, et kajastada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
probleemidest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskonna, majanduse ja tööturu pidevast 
muutumisest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

Or. it

Muudatusettepanek 1796
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
probleemidest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning toetab ja hõlbustab 
uute ja uuenduslike õppekavade 
väljatöötamist, et kajastada ühiskondlikest 
ja majanduslikest probleemidest tingitud 
vajadust uute tegevussuundade järele. 
Selleks on EIT-l ülioluline roll julgustada 
uute teaduskraadide ja diplomite 
tunnustamist liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 1797
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 
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hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
probleemidest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides.

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 
arengu etappides ning töötab välja uued ja 
uuenduslikud õppekavad, et kajastada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
probleemidest tingitud vajadust uute 
tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 
ülioluline roll julgustada uute 
teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 
liikmesriikides tugeva EIT tipptaseme sildi 
all.

Or. en

Muudatusettepanek 1798
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT täidab märkimisväärset rolli ka 
mõiste „ettevõtlus” täpsustamisel. Ta 
kasutab selleks haridusprogramme, milles 
edendatakse ettevõtlust teadmistepõhises 
keskkonnas, tugineb uuenduslikule 
teadustegevusele ja aitab leida ühiskonna 
jaoks olulisi lahendusi.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

On riskantne ja ohtlik tahta haakida ettevõtlusmeelsuse mõistet ainult 
haridusprogrammidega, sest see tähendaks ette kindlaks määrata, kes ettevõtja on ja kes ta ei 
ole.

Muudatusettepanek 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 
innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 
leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 
innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 
jagades selleks eri levitamismehhanismide 
– näiteks sidusrühmade platvormide ja 
ühiste kavade –vahendusel muu hulgas 
oma teadmis- ja innovaatikakogukondade 
mitmesuguseid kogemusi.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 
innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 
leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 
innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 
jagades selleks eri levitamismehhanismide 
– näiteks sidusrühmade platvormide, 
auhindade ja konkursside, toote- ja 
protsessimesside, intellektuaalse omandi 
ja patendipuulide, ja ühiste kavade –
vahendusel muu hulgas oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondade mitmesuguseid 
kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1800
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt f – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 
sihiks suure võimendava mõju, mis 
saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 
vahendite koondamisega. Peale selle võtab 
EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 
anda instituudi fondist sihtotstarbelist abi 
konkreetse tegevuse jaoks.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, 
eelkõige lahendades ühiskondlikke 
probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 
valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 
lihtsustatud rahastamis- ja 
juhtimislahendusi ning täidab sellega 
Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 
rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 
sihiks suure võimendava mõju, mis 
saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 
vahendite koondamisega. Peale selle võtab 
EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 
anda sihtotstarbelist abi konkreetse 
tegevuse jaoks.

Or. it
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Muudatusettepanek 1801
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade
ning nende ühispaiknemiskeskustele –
kindla geograafilise asukohaga keskustele, 
kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab 
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste ning piirkondliku 
uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 
Sel viisil aidatakse kaasa liidu 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele.

Tänu teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ning nende 
ühispaiknemiskeskustele – kindla 
geograafilise asukohaga keskustele, kuhu 
on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab kohalike,
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste, tööturu ning kohaliku 
ja piirkondliku uuendustegevuse ja 
majanduskasvu vahel. Sel viisil aidatakse 
kaasa liidu ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide saavutamisele.

Or. it

Selgitus

Kui kõrgharidust ei ühendata ka tööturuga, eriti piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ei saa 
Euroopa täita üht oma suurematest majanduskasvu lünkadest.

Muudatusettepanek 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt g – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade
ning nende ühispaiknemiskeskustele –
kindla geograafilise asukohaga keskustele, 

Tänu teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ning nende 
ühispaiknemiskeskustele – kindla 
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kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab 
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste ning piirkondliku 
uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 
Sel viisil aidatakse kaasa liidu 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele.

geograafilise asukohaga keskustele, kuhu 
on koondatud tipptasemel partnerid 
kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut seotud ka 
regionaalpoliitikaga. See tagab 
piirkondlike ja/või riiklike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
eeskätt parema seose kõrgharidust 
pakkuvate asutuste ning piirkondliku 
uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 
Sel viisil aidatakse kaasa liidu 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en


