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Muudatusettepanek 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tervishoid, demograafilised muutused
ja heaolu

1. Tervishoid ja heaolu

Or. en

Muudatusettepanek 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu, vähendab puudeid, 
sõltuvust ja sotsiaalset tõrjutust ning on 
kulutõhus. Tervise edendamine ja haiguste 
ennetamine sõltuvad ka tervist määravate 
tegurite mõistmisest, tõhusatest 
ennetusvahenditest, nagu vaktsiinid, 
tõhusast tervise ja haiguste järelevalvest ja 
valmisolekust ning tõhusatest 
sõeluuringuprogrammidest. Arvesse 
võetakse ka tervise kulutuurilisi, 
sotsiaalseid, käitumuslikke ja 
psühholoogilisi mõõtmeid. Sotsiaal- ja 
humanitaarteadused etendavad seega 
olulist rolli tervise ja heaolu mõistmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest.

Tõhus tervise edendamine, mida toetab 
tugev tõendite baas, ennetab haigusi, 
parandab heaolu ja on kulutõhus. Tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine 
sõltuvad ka tervist määravate tegurite 
mõistmisest, tõhusatest ennetusvahenditest, 
nagu aktiivsed ja tervislikud eluviisid,
vaktsiinid, tõhusast tervise ja haiguste 
järelevalvest ja valmisolekust ning 
tõhusatest sõeluuringuprogrammidest ning 
paremate ja integreeritud 
patsiendikesksete tervishoiuteenuste 
osutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 
kaudu.

Edukad jõupingutused haigusi, puudeid ja 
vähenenud funktsionaalsust ennetada, 
ohjata, ravida ja välja ravida toetuvad 
nende põhjuste, protsesside ja mõju 
põhjalikule mõistmisele ning ka tervise ja 
heaolu alusteguritele. Väga tähtis on ka 
tõhus andmevahetus ja nende andmete 
sidumine tegelike ulatuslike 
kohordiuuringutega, nagu ka 
teadustulemuste ülekanne kliinikusse, 
eelkõige kliiniliste katsete korraldamise 
kaudu. Enne alusuuringute 
uurimistulemuste kasutuselevõttu 
kliinilises töös peavad kliinilised katsed 
looma seose laboris saavutatud tulemuste 
ja patsiendi vahel translatiivsete 
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teadusuuringute kaudu („labori töölaualt 
voodiäärele” lähenemisviis).

Or. en

Muudatusettepanek 590
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile, aga ka 
sotsiaalse innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusele veelgi suuremad 
nõudmised. Kui kõikide vanuserühmade 
jaoks soovitakse säilitada tõhus tervishoid 
ja hoolekanne, on vaja teha jõupingutusi 
otsustamise parandamiseks ennetuses ja 
hoolekandes, et teha kindlaks parimad 
tavad ja toetada nende levimist 
tervishoiusektoris ning toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks 
rohkem võimalusi eakamatele eelkõige 
selleks, et püsida aktiivne ja iseseisev. See 
toetab nende suuremat ja pikaajalisemat 
füüsilist, ühiskondlikku, majanduslikku ja 
vaimset heaolu. Erilist tähelepanu peaks 
pöörama kroonilistele haigustele, näiteks 
vähktõbi, südame-veresoonkonna 
haigused, reumaatilised ning luu- ja 
lihaskonna haigused, diabeet ning 
hingamisteede ja vaimuhaigused. 

Or. de

Selgitus

Rõhku tuleks panna haigustele, mis esinevad eriti tihti ja millel on eriti märkimisväärne mõju 
ühiskonnale kui tervikule. Paljudel juhtudel ei ole kõnealuste haiguste põhjustest ja 
võimalikest ravivõimalustest palju teada ning seetõttu on eriline vajadus Euroopa 
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teadusuuringute kooskõlastatud rahastamise järele.

Muudatusettepanek 591
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja vaimset heaolu. Erilist 
tähelepanu peaks pöörama kroonilistele 
haigustele, näiteks vähktõbi, südame-
veresoonkonna haigused, reumaatilised 
ning luu- ja lihaskonna haigused, diabeet, 
hingamisteede ja vaimuhaigused.

Or. en

Selgitus

Reumaatilised ning luu- ja lihaskonna haigused ei ole mitte üksnes töö kaotamise ja 
ennetähtaegselt pensionile jäämise peamised põhjused, vaid on ka puuete ja piiratud 
liikumisvõime peamised põhjused ning kujutavad endast äärmiselt suurt koormat 
perekondadele, tööandjatele, kindlustusandjatele ning sotsiaal- ja tervishoiusüsteemidele 
kogu ELis. Need tuleks lisada laialtlevinud krooniliste haiguste loetellu, kuna neil on levimuse 
või riiklikele tervishoiusüsteemidele avalduva mõju seisukohast sama suur või teatavatel 
juhtudel isegi suurem tähtsus.
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Muudatusettepanek 592
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses, hoolekandes, 
rehabilitatsioonis ja ümberõppes, et teha 
kindlaks parimad tavad ja toetada nende 
levimist tervishoiusektoris ning toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks 
rohkem võimalusi eakamatele eelkõige 
selleks, et püsida aktiivne ja iseseisev. See 
toetab nende suuremat ja pikaajalisemat 
füüsilist, ühiskondlikku ja vaimset heaolu.

Or. fr

Muudatusettepanek 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 

Suurenev haiguste, eelkõige krooniliste 
haiguste, ja puuete koormus vananeva 
elanikkonna kontekstis paneb tervishoiu- ja 
hoolekandesektorile veelgi suuremad 
nõudmised. Kui kõikide vanuserühmade 
jaoks soovitakse säilitada tõhus tervishoid 
ja hoolekanne, on vaja teha jõupingutusi 
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parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

otsustamise parandamiseks ennetuses ja 
hoolekandes, et teha kindlaks parimad 
tavad ja toetada nende levimist 
tervishoiusektoris ning toetada 
integreeritud hooldust ning tehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks 
rohkem võimalusi eakamatele eelkõige 
selleks, et püsida aktiivne ja iseseisev. See 
toetab nende suuremat ja pikaajalisemat 
füüsilist, ühiskondlikku ja vaimset heaolu.

Or. es

Muudatusettepanek 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja vaimset heaolu. Erilist 
tähelepanu peaks pöörama kroonilistele 
haigustele, näiteks vähktõbi, südame-
veresoonkonna haigused, reumaatilised 
ning luu- ja lihaskonna haigused, diabeet, 
hingamisteede ja vaimuhaigused.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis ei mainita ühtegi konkreetset haigust, mis võib olla eelistatav liigsete 
ettekirjutuste tegemise vältimiseks. Kui aga tehakse otsus teatavate haiguste prioriseerimise 
kohta, on tõendeid, mille alusel soovitada, et reumaatilised ning luu- ja lihaskonna haigused 
kuuluvad kõige levinumate, invaliidistavamate ja kulukamate krooniliste mittenakkuslike 
haiguste hulka, mis mõjutavad Euroopa elanikkonda, ning vääriksid seetõttu mainimist.

Muudatusettepanek 595
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust, hõlmates 
ühtlasi täiend- ja alternatiivmeditsiini 
meetmeid, ning tehnoloogilise, 
organisatsioonilise ja sotsiaalse 
innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks 
rohkem võimalusi eakamatele eelkõige 
selleks, et püsida aktiivne ja iseseisev. See 
toetab nende suuremat ja pikaajalisemat 
füüsilist, ühiskondlikku ja vaimset heaolu.

Or. en

Selgitus

Et tagada täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna teadustegevuse tulevane rahastamine, 
tuleks seda eriprogrammis selgesõnaliselt mainida.
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Muudatusettepanek 596
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev. See toetab nende suuremat ja 
pikaajalisemat füüsilist, ühiskondlikku ja 
vaimset heaolu.

Suurenev haiguste ja puuete koormus 
vananeva elanikkonna kontekstis paneb 
tervishoiu- ja hoolekandesektorile veelgi 
suuremad nõudmised. Kui kõikide 
vanuserühmade jaoks soovitakse säilitada 
tõhus tervishoid ja hoolekanne, on vaja 
teha jõupingutusi otsustamise 
parandamiseks ennetuses ja hoolekandes, 
et teha kindlaks parimad tavad ja toetada 
nende levimist tervishoiusektoris ning 
toetada integreeritud hooldust ning 
tehnoloogilise, organisatsioonilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, 
mis annaks rohkem võimalusi eakamatele 
eelkõige selleks, et püsida aktiivne ja 
iseseisev, samuti austada ja soodustada 
nende tervishoiuvalikuid. See toetab nende 
suuremat ja pikaajalisemat füüsilist, 
ühiskondlikku ja vaimset heaolu.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse 
konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 
arengut.

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse ja Euroopas 
asuvate VKEde konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arengut.
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Or. sl

Muudatusettepanek 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse 
konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 
arengut.

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, sealhulgas 
tipptasemel tervisealaste alusuuringute 
toetamine, tugevdab Euroopas asuva 
tööstuse konkurentsivõimet ja uute 
turuvõimaluste arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse 
konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 
arengut.

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse 
konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 
arengut, tuginedes integreeritud ja 
patsiendikesksele lähenemisviisile.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide valdkonnaülene 
eesmärk on viia liidu teadus- ja 
innovatsioonivahendid kooskõlla 
strateegiaga „Euroopa 2020”, tagades 
aruka, kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu. Prioriteedid tuleks seada 
selliselt, et tegeletaks kõige tungivamalt 
lahendamist vajavate 
ühiskonnaprobleemidega ning et seda 
tehtaks kõige tõhusamal viisil. 
Esmatähtsaks tuleks pidada meetmeid, 
mis pakuvad lahendusi kiirelt ja 
tulemuslikult ning on võimelised muutma 
teadusuuringud konkreetseteks 
mõõdetavateks tulemusteks.

Or. en

Selgitus

ELil on tipptasemel uurijaid ja teadlasi, kuid EL jääb USAst ja mõnest Aasia riigist maha 
võime poolest anda teadusuuringute tulemustele väljund konkreetsete toodete, teenuste ja 
lahenduste näol. Majanduslike ja sotsiaalsete raskuste ajal, mil teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamist vähendatakse riiklikul tasandil tõsiselt kokkuhoiumeetmete 
tagajärjel, peaks ELi rahaline toetus olema suunatud rakendusuuringutele ja turulähedastele 
lahendustele.

Muudatusettepanek 601
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles valdkonnas oleks asjakohane 
arendada teadusuuringute kiirendamise 
innovatiivseid vahendeid, nt 
patendipuulid, mis võimaldavad 
tööstuslike omandiõiguste koondamist, 
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võimaldades seega õiguste omajatele 
nõuetekohaste hüvitiste pakkumist, ning 
innovatsiooniauhindu, et soodustada 
teadusuuringute avamist ning võimaldada 
avaliku ja erasektori jõupingutuste 
edendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks, 
heaoluks ja haiguste ennetamiseks ning see 
võimaldab liidus välja töötada ka 
kõikehõlmavaid tervise ja heaolu näitajaid.
Uuritakse keskkondlikke, käitumuslikke
(sh elutsükli), bioloogilisi,
sotsiaalmajanduslikke ja geneetilisi 
tegureid kõige laiemas tähenduses.
Käsitlused hõlmavad pikaajalisi 
kohordiuuringuid, biopanku ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 
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tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, käitumuslikke (sh 
elutsükli), sotsiaalmajanduslikke ja 
geneetilisi tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

tõendeid tõhusaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks ning see võimaldab 
liidus välja töötada ka kõikehõlmavaid 
tervise ja heaolu näitajaid. Uuritakse 
keskkondlikke, kutsealaseid,
käitumuslikke (sh elutsükli), 
sotsiaalmajanduslikke (pöörates erilist 
tähelepanu vaesusele), geneetilisi ja 
patogeenseid tegureid kõige laiemas 
tähenduses. Käsitlused hõlmavad 
pikaajalisi kohordiuuringuid ja nende seost 
nn -oomika teadusest saadud andmetega 
ning teisi meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab inimkeskset
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet ning selgitada välja 
haiguste ja inimest mõjutava toksilisuse 
aluseks olevad mehhanismid, sealhulgas 
kemikaalide toime uurimist, kombineeritud 
kokkupuute uurimist saastuse ja muude 
keskkondlike ja kliimaga seotud 
stressiteguritega, integreeritud 
toksikoloogilist testimist ning alternatiive 
loomkatsetele. Vaja on uuenduslikke 
lähenemisviise kokkupuute hindamisele, 
kasutades uue põlvkonna inimkeskseid
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
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arenenud infosüsteeme. sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Or. fr

Selgitus

Toksikoloogiliste testide paremaks muutmine nõuab inimkeskseid lähenemisviise.

Muudatusettepanek 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid, samuti taastumist ja 
rehabilitatsiooni soodustava keskkonna 
kujundamist. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 606
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute 
hindamisele, kasutades uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Eelkõige keskkonna kui tervist määrava 
teguri parem mõistmine nõuab 
integreeritud ja inimeste seisukohast 
olulist molekulaarbioloogilist, 
epidemioloogilist ja toksikoloogilist 
lähenemisviisi, et uurida tervise ja 
keskkonna suhet, sealhulgas kemikaalide 
toime uurimist, kombineeritud kokkupuute 
uurimist saastuse ja muude keskkondlike ja 
kliimaga seotud stressiteguritega, 
integreeritud toksikoloogilist testimist ning 
alternatiive loomkatsetele. Vaja on 
uuenduslikke lähenemisviise kokkupuute
hindamisele, kasutades inimeste 
seisukohast olulisi uue põlvkonna 
biomarkereid, mis põhinevad -oomika 
teadustel ja epigeneetikal, inimeste 
bioseirel, isikliku kokkupuute hinnangutel 
ja modelleerimisel, et mõista 
kombineeritud, kuhjuvaid ning tekkivaid 
kokkupuuteid, integreerides 
sotsiaalmajanduslikke ja käitumuslikke 
tegureid. Toetatakse paremaid seoseid 
keskkonnaandmetega, kasutades kõrgelt 
arenenud infosüsteeme.

Or. en

Selgitus

Eesmärk viia läbi toksikoloogilist testimist, rõhutades loomkatsete asendusalternatiive, nõuab 
seda, et kohaldatakse inimeste seisukohast olulisi lähenemisviise, mis ennustavad loomadel 
põhinevast testimisest paremini inimeste haiguste ja inimest mõjutava toksilisuse kulgu.
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Muudatusettepanek 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust.
Samuti saab välja töötada paremaid 
käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust toitumisest, 
vaktsineerimisest ja muudest esmatasandi 
arstiabi meetmetest.

Sel viisil saab hinnata olemasolevaid ja 
kavandatavaid tegevuspõhimõtteid ja 
programme ning antavat poliitilist toetust.
Samuti saab välja töötada paremaid 
käitumuslikke meetmeid, ennetus- ja 
haridusprogramme, sealhulgas selliseid, 
mis suurendavad teadlikkust toitumisest, 
vaktsineerimisest ja muudest esmatasandi 
arstiabi meetmetest. Samamoodi saab 
arendada tervisekeskset poliitikat 
tähtsustavaid lähenemisviise (nt need, mis 
käsitlevad keskkonda ja töökohta), et 
minimeerida riskitegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine 
sõltub riskide ja haiguse ilmnemise varaste 
biomarkerite kindlaksmääramisest ning 
nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks.

Sõeluuringuprogrammide väljatöötamine 
sõltub riskide ja haiguse ilmnemise varaste 
biomarkerite kindlaksmääramisest ning 
nende kasutamine omakorda sõltub 
sõeluuringu meetodite ja programmide 
katsetamisest ning valideerimisest. Kõrge 
haigusriskiga inimeste ja kogukondade 
kindlaksmääramine võimaldab 
personaliseeritud, kihistatud ja 
kollektiivseid strateegiaid tulemusliku ja 
kulutõhusa haiguste ennetamise 
väljatöötamiseks. Sellega seoses peetakse 
esmatähtsaks selliseid 
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sõeluuringuprogramme, mille puhul on 
ennetus või teraapia asjaomase patisendi 
jaoks kättesaadav või mille puhul on 
ennetuse või teraapia väljatöötamine 
tõenäoline.

Or. de

Muudatusettepanek 609
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega. Kõnealuste üleilmsete 
probleemidega tegelemiseks rakendab EL 
partnerluses asjaomaste riikidega 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
konkreetseid tulemusi tervishoiupoliitikas, 
parandada tervishoiuteenuseid ja toetada 
oma enda teadusuuringutealast 
suutlikkust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega. Kõnealuste üleilmsete 
probleemidega tegelemiseks rakendab EL 
partnerluses asjaomaste riikidega 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
konkreetseid tulemusi tervishoiupoliitikas, 
parandada tervishoiuteenuseid ja toetada 
oma enda teadusuuringutealast 
suutlikkust.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal kindlaks määratud probleemid on oma olemuselt üleilmsed. Viidata tuleks ELi 
üldisele kõnealust küsimust käsitlevale poliitikale, mis on sätestatud komisjoni 31. märtsi 
2010. aasta teatises „ELi roll ülemaailmses tervishoius” (COM(2010)0128 final), mille kiitis 
nõukogu heaks 10. mail 2010. 

Muudatusettepanek 611
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad 
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad 
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega. Kõnealuste üleilmsete 
probleemidega tegelemiseks rakendab EL 
partnerluses asjaomaste riikidega 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
konkreetseid tulemusi tervishoiupoliitikas, 
parandada tervishoiuteenuseid ja toetada 
oma enda teadusuuringutealast 
suutlikkust.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal kindlaks määratud probleemid on oma olemuselt üleilmsed. Viidata tuleks ELi 
üldisele kõnealust küsimust käsitlevale poliitikale, mis on sätestatud komisjoni 31. märtsi 
2010. aasta teatises „ELi roll ülemaailmses tervishoius” (COM(2010)0128 final), mille kiitis 
nõukogu heaks 10. mail 2010. 

Muudatusettepanek 612
Patrizia Toia

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

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Inimkogukondi ohustavad uued ja tekkivad
(sealhulgas kliimamuutustest tulenevad) 
nakkused, ravimiresistentsus olemasolevate 
patogeenide suhtes ning muud 
kliimamuutuste otsesed ja kaudsed 
tagajärjed. Vaja on ennustavaid 
matemaatilisi teooriaid ning paremaid 
järelevalvemeetodeid, varase hoiatuse 
võrgustikke, tervishoiuteenuste 
organiseerimist ja 
valmisolekukampaaniaid, et olla valmis 
epideemiateks, suuta tõhusalt reageerida 
pandeemiatele ning reageerida 
kliimamuutuste mittenakkuslikele 
tagajärgedele, ning vaja on ka jõupingutusi, 
et säilitada ja parandada suutlikkust 
võidelda ravimresistentsete 
nakkushaigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii 
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia 
uurimise interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.

Vaja on paremat tervise ja haiguste 
mõistmist igas vanuses inimeste puhul, nii
et oleks võimalik välja töötada uusi ja 
paremaid ennetusmeetmeid, diagnoose ja 
raviviise. Haiguste patofüsioloogia
tipptasemel alusuuringud ning uurimise 
interdistsiplinaarsus ja tulemuste 
ülekantavus on väga vajalik, et parandada 
haigusprotsesside kõigi aspektide 
mõistmist; sealhulgas 
molekulaarandmetele tuginedes 
reklassifitseerida normaalne variatsioon ja 
haigused ning valideerida ja kasutada 
uurimistulemusi kliinilistes rakendustes.
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Or. en

Muudatusettepanek 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Paremate preventiivsete vaktsiinide 
väljatöötamine

1.5. Uute ja paremate preventiivsete 
vaktsiinide väljatöötamine

Or. en

Muudatusettepanek 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Paremate preventiivsete vaktsiinide 
väljatöötamine

1.5. Paremate preventiivsete vaktsiinide ja 
ravimite väljatöötamine

Or. en

Muudatusettepanek 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 
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epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

epidemioloogia paremast mõistmisest, 
ennustavamatest ja tulemuslikumatest 
eelkliinilistest ohutushindamistest (nt 
sidusad lähenemisviisid koos muude 
mitteloomsete või reduktiivsete 
lähenemisviisidega) ning kliiniliste katsete 
ja seotud uuringute tegemisest.

Or. fr

Selgitus

Vaktsiinide väljatöötamise osas on juba toimumas paradigma muutus, mis seisneb 
ennustavamate ja tulemuslikumate lähenemisviiside kasutamises, ilma et seejuures kasutataks 
loomi.

Muudatusettepanek 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 
epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

Vaja on tõhusamaid ravimeid ja
preventiivseid vaktsiine (või alternatiivseid 
preventiivseid meetodeid) ja 
tõenduspõhiseid vaktsineerimiskavasid 
rohkemate haiguste jaoks. See sõltub 
haiguse ja haigusprotsesside ning nendest 
tuleva epidemioloogia paremast 
mõistmisest ning kliiniliste katsete ja 
seotud uuringute tegemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1



PE492.814v01-00 24/126 AM\907980ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 
epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

Vaja on tõhusamaid preventiivseid 
vaktsiine (või alternatiivseid preventiivseid 
meetodeid) ja tõenduspõhiseid 
vaktsineerimiskavasid rohkemate haiguste 
jaoks. See sõltub haiguse ja 
haigusprotsesside ning nendest tuleva 
epidemioloogia paremast mõistmisest, 
ennustavamatest ja tulemuslikumatest 
eelkliinilistest ohutushindamistest (nt 
sidususlähenemisviis koos muude 
mitteloomsete või reduktiivsete 
lähenemisviisidega) ning kliiniliste katsete 
ja seotud uuringute tegemisest.

Or. en

Selgitus

Vaktsiinide väljatöötamise osas on juba toimumas paradigma muutus ennustavamate ja 
tulemuslikumate mitteloomsete lähenemisviiside suunas.

Muudatusettepanek 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi. Sellega seoses 
peetakse esmatähtsaks niisuguseid 
diagnostikameetodeid, mille puhul on 
asjaomaste patsientide jaoks 
kättesaadavad või saavad tõenäoliselt 
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lähitulevikus kättesaadavaks ennetus- või 
terapeutilised meetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et neid oleks võimalik kohandada eri 
keskkonnaalastele ja sotsiaal-
majanduslikele tingimustele, et tagada 
varasem ja täpsem diagnoos, mis 
võimaldab paremini patsiendile 
kohandatud ravi.

Or. fr

Selgitus

Usaldusväärsed diagnostikavahendid ja taskukohasus on arenguriikides teostatava 
nakkushaiguste järelevalve ja tulemusliku ravi seisukohast väga olulised.

Muudatusettepanek 621
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
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väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et neid oleks võimalik kohandada eri 
keskkonnaalastele ja sotsiaal-
majanduslikele tingimustele, et tagada 
varasem ja täpsem diagnoos, mis 
võimaldab paremini patsiendile 
kohandatud ravi.

Or. fr

Selgitus

Usaldusväärsed diagnostikavahendid ja taskukohasus on arenguriikides teostatava 
nakkushaiguste järelevalve ja tulemusliku ravi seisukohast väga olulised.

Muudatusettepanek 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi. Tehakse 
kindlaks geneetilisi haigusi põhjustavad 
mutatsioonid ning märkimisväärselt 
suurendatakse diagnostiliste testide 
kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Niisugune tegevus on vajalik kooskõla tagamiseks rahvusvahelise haruldaste haiguste 
konsortsiumi eesmärkidega ja nende saavutamises osalemiseks.
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Muudatusettepanek 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama in vitro ja 
piltdiagnostika väljatöötamiseks.
Arendatakse uuenduslikku ja olemasolevat 
tehnoloogiat, et märkimisväärselt 
vähendada haiguste tagajärgi tänu 
varasemale ja täpsemale diagnoosile ning 
võimaldada paremini patsiendile 
kohandatud ravi.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse ettepaneku raames tuleb toetada end tõestanud diagnostikavahendeid, mis juba 
toimivad ja mis moodustavad tugeva uurimisvaldkonna ning mille arendamisega 
lühendatakse aega sümptomite ilmnemisest diagnoosi määramiseni.

Muudatusettepanek 624
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et neid oleks võimalik kohandada eri 
keskkonnaalastele ja sotsiaal-
majanduslikele tingimustele, et tagada 
varasem ja täpsem diagnoos, mis 
võimaldab paremini patsiendile 
kohandatud ravi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 625
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremini 
patsiendile kohandatud ravi.

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi tänu varasemale ja täpsemale 
diagnoosile ning võimaldada paremat ja 
kättesaadavamat ravi.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.8. Haiguste ravi 1.8. Kohandatud ravimeetodite 
väljatöötamine ja haiguste ravi

Or. en

Muudatusettepanek 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia, eriti ravimine 
täiskasvanud tüvirakkude, nabaväädivere 
rakkude ja iPS-rakkude abil; suurendada 
ravimite ja vaktsiinide väljatöötamise 
edukust (sealhulgas alternatiivseid 
meetodeid, et asendada klassikaline 
ohutuse ja tõhususe kontrollimine, nt uute 
meetodite väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist. Välja tuleb 
töötada regeneratiivse meditsiini 
kontseptsioonid (eelkõige täiskasvanud 
tüvirakkude, nabaväädivere rakkude ja 
iPS-rakkude alusel).

Or. de

Muudatusettepanek 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite,
bioteraapia, vaktsiinide ja muude 
terapeutiliste käsitluste jaoks, sealhulgas 
siirdamine, geeni- ja rakuteraapia, kaasa 
arvatud interdistsiplinaarsed käsitlused 
(nt biomatemaatika, bioinformaatika ja 
tuumameditsiin); suurendada ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Or. fr

Selgitus

Bioteraapiad hõlmavad tehnoloogilisi edusamme biomeditsiiniliste teadusuuringute 
valdkonnas, mille eesmärk on töötada välja uusi raviviise, mis erinevad tavapärastest 
raviviisidest. Interdistsiplinaarsust ei ole piisavalt rõhutatud. Siiski on samaaegsed 
teadusuuringud niisugustes valdkondades nagu matemaatika, informaatika, eetika ja füüsika 
sageli vajalikud, et vastata sellistele ühistele ja keerulistele eesmärkidele nagu tervishoid.

Muudatusettepanek 629
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite,
bioteraapia, vaktsiinide ja muude 
terapeutiliste käsitluste jaoks, sealhulgas 
siirdamine, geeni- ja rakuteraapia, kaasa 
arvatud interdistsiplinaarsed käsitlused 
(nt biomatemaatika, bioinformaatika ja 
tuumameditsiin); suurendada ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 630
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas
allotransplantatsioon, geeni- ja
rakuteraapia; suurendada ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline loomapõhine
ohutuse ja tõhususe kontrollimine, nt
ennustavamate ja inimeste seisukohast 
oluliste meetodite väljatöötamise abil);
arendada regeneratiivseid 
meditsiinikäsitlusi, sealhulgas tüvirakkudel 
põhinevaid lähenemisi; arendada 
tõhustatud meditsiinilisi ja abistavaid 
seadmeid ja süsteeme; säilitada ja 
parandada meie võimet võidelda 
nakkuslike, haruldaste, laialtlevinud ja 
krooniliste haigustega ning võtta 
meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite,
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vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas mis tahes tüüpi tüvirakkudel 
põhinevaid lähenemisi; arendada 
tõhustatud meditsiinilisi ja abistavaid 
seadmeid ja süsteeme; säilitada ja 
parandada meie võimet võidelda 
nakkuslike, haruldaste, laialtlevinud ja 
krooniliste haigustega ning võtta 
meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
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väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate ja kohandatumate, 
tulemuslikumate ja jätkusuutlikumate 
raviviiside ning puuete ohjamise viiside 
arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 

Tuleb toetada valdkonnaüleste 
tugitehnoloogiate parandamist ravimite, 
vaktsiinide ja muude terapeutiliste 
käsitluste jaoks, sealhulgas siirdamine, 
geeni- ja rakuteraapia; suurendada ravimite 
ja vaktsiinide väljatöötamise edukust
(sealhulgas alternatiivseid meetodeid, et 
asendada klassikaline ohutuse ja tõhususe 
kontrollimine, nt uute meetodite 
väljatöötamise abil); arendada 
regeneratiivseid meditsiinikäsitlusi, 
sealhulgas tüvirakkudel põhinevaid 
lähenemisi; arendada tõhustatud 
meditsiinilisi ja abistavaid seadmeid ja 
süsteeme; säilitada ja parandada meie 
võimet võidelda nakkuslike, haruldaste, 
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laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat.
Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjamise viiside arendamist.

laialtlevinud ja krooniliste haigustega ning 
võtta meditsiinilisi meetmeid, mis sõltuvad 
tõhusate antimikroobsete ravimite 
kättesaadavusest; ning välja töötada 
kõikehõlmavad käsitlused, et tegeleda 
kaasnevate haigustega kõigis 
vanuserühmades ja vältida polüfarmaatsiat, 
võttes nõuetekohaselt arvesse täiend- ja 
alternatiivmeditsiini. Need uuendused 
aitavad hõlbustada uute, tõhusamate, 
tulemuslikumate ja jätkusuutlikumate 
raviviiside ning puuete ohjamise viiside 
arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud võimaldavad 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
rakuteraapiate paremaks muutmist. 
Seejuures keskendutakse krooniliste 
haiguste ravile.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.9. Teadmiste kasutuselevõtt kliinilises 
töös ja laiendamiskõlblikus 
innovatsioonitegevuses

1.9. teadmiste, sealhulgas 
psühhosotsiaalsete aspektide
kasutuselevõtt kliinilises töös ja 
laiendamiskõlblikus 
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innovatsioonitegevuses

Or. en

Muudatusettepanek 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad harvikhaiguseid, muid 
kaasuvaid haiguseid ja/või keda juba 
ravitakse, määrata sekkumiste ja 
lahenduste võrreldavat tõhusust ning 
parandada andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Konkreetne toetus tuleks tagada 
niisuguste ainete prekliinilisele ja/või 
kliinilisele väljatöötamisele, millel on 
selge potentsiaal katta suuresti täitmata 
meditsiinilisi vajadusi, nt harva 
kasutatavaks ravimiks nimetatud ravimid. 
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

Or. en

Selgitus

Niisugune tegevus on vajalik kooskõla tagamiseks rahvusvahelise haruldaste haiguste 
konsortsiumi eesmärkidega ja nende saavutamises osalemiseks.
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Muudatusettepanek 637
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda. Eetilised 
põhimõtted ja eelkõige Helsingi 
deklaratsioon nõuavad, et inimestega 
läbiviidud kõikide teadusuuringute 
andmed tehtaks avalikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 638
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
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praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad harvikhaiguseid, muid 
kaasuvaid haiguseid ja/või keda juba 
ravitakse, määrata sekkumiste ja 
lahenduste võrreldavat tõhusust ning 
parandada andmebaaside ja elektrooniliste 
terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.
Konkreetne toetus tuleks tagada 
niisuguste ainete prekliinilisele ja/või 
kliinilisele väljatöötamisele, millel on 
selge potentsiaal katta suuresti täitmata 
meditsiinilisi vajadusi, nt harva 
kasutatavaks ravimiks nimetatud ravimid.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 

Kliinilised katsed on viis, kuidas viia 
biomeditsiinilisi teadmisi üle 
patsiendirakendustesse, mistõttu neid 
toetatakse, nagu toetatakse ka nende 
praktiseerimise parandamist. Näiteks tuleb 
välja töötada paremad meetodid, et 
võimaldada katsetel keskenduda 
asjakohastele elanikerühmadele, sealhulgas 
neile, kes põevad muid kaasuvaid 
haiguseid ja/või keda juba ravitakse, 
määrata sekkumiste ja lahenduste 
võrreldavat tõhusust ning parandada 
andmebaaside ja elektrooniliste 
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terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda.

terviseandmete kasutamist andmeallikatena 
katsetes ja teadmuse ülekandmiseks.
Samuti toetatakse muud liiki sekkumiste, 
näiteks iseseisva eluga seotud sekkumiste 
ülekandmist päris elukeskkonda. Eriline 
tähtsus omistatakse kliinilistele katsetele 
harvikhaiguste ja lastehaiguste, sh 
enneaegse sünniga seotud haiguste 
valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.10. Tervishoiuandmete parem 
kasutamine

1.10. Tervishoiuandmete ja 
standardiseeritud 
andmeanalüüsitehnikate parem kogumine 
ja kasutamine

Or. en

Muudatusettepanek 641
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud 
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning neile ligipääsu, et 
võimaldada selliste andmete nõuetekohast 
kasutamist. Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 

Toetatakse taristute ja infostruktuuride 
ning allikate (sh kohordiuuringutest saadud 
andmete, protokollide, andmekogude, 
näitajate jne) integreerimist ja andmete 
standardimist, koostalitusvõimet, 
säilitamist, jagamist ning neile ligipääsu, et 
võimaldada selliste andmete nõuetekohast 
kasutamist. Tähelepanu tuleks pöörata 
andmetöötlusele, teadmiste haldusele, 
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modelleerimisele ja visualiseerimisele. modelleerimisele ja visualiseerimisele, 
samuti mehhanismidele, mis tagavad 
niisuguste taristute pikaajalise 
jätkusuutlikkuse, et kasutada vahendeid 
võimalikult hästi.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet, telemeditsiini ja e-
tervist, sealhulgas privaatsuse küsimusi.
Samuti on vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Or. sl

Muudatusettepanek 643
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika ning eraelu puutumatuse 
alaste mõjuhinnangute arengut, et kiiresti, 
täpselt ja ennetavalt hinnata 
tervishoiutehnoloogia, sh uute ravimite, 
bioloogiliste ainete, kõrgtehnoloogiliste 
teraapiate ja meditsiinivahendite ohutust, 
tulemuslikkust ja kvaliteeti ning 
inimõiguste kaitset. See on eriti 
asjakohane uuenduste puhul sellistes 
valdkondades, mis puudutavad vaktsiine, 
raku/koe- ja geeniteraapiat, organeid ja 
siirdamist, spetsialiseerunud tootmist, 
biopanku, uusi meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada parandatud 
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada teadusvahendite, meetodite 
ja statistika arengut, et kiiresti, täpselt ja 
ennetavalt hinnata tervishoiutehnoloogia, 
sh uute ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 

Tuleb toetada uute, inimeste seisukohast 
olulisemate teadusvahendite, meetodite ja 
statistika arengut, integratsiooni ja 
kasutamist, et kiiresti, täpselt ja ennetavalt 
hinnata tervishoiutehnoloogia, sh uute 
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meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, organeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada parandatud
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

ravimite, bioloogiliste ainete, 
kõrgtehnoloogiliste teraapiate ja 
meditsiinivahendite ohutust, tulemuslikkust 
ja kvaliteeti. See on eriti asjakohane 
uuenduste puhul sellistes valdkondades, 
mis puudutavad vaktsiine, raku/koe- ja 
geeniteraapiat, inimorganeid ja siirdamist, 
spetsialiseerunud tootmist, biopanku, uusi 
meditsiiniseadmeid, 
diagnostilisi/raviprotseduure, geneetilisi 
teste, koostalitusvõimet ja e-tervist, 
sealhulgas privaatsuse küsimusi. Samuti on 
vaja toetada ajakohaseid ohu- ja
riskihindamismeetodeid, testimislahendusi 
ja strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja 
tervisega. Toetada tuleb ka asjakohaste 
meetodite arendamist, mis toetaksid 
eelmainitud valdkondade eetiliste aspektide 
hindamist.

Or. en

Selgitus

Tervisetehnoloogias tuleks kasutada inimestega seotud bioteaduste ja arvutusliku 
modelleerimise alaseid 21. sajandi edusamme, et see oleks inimmeditsiini ja ohutusega seotud 
vajadustele vastav.

Muudatusettepanek 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.12 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.12. Aktiivne vananemine, iseseisev ja 
toetatud elu

1.12. Terve ja aktiivsena vananemine, 
iseseisev ja toetatud elu

Or. en

Muudatusettepanek 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad parandaksid ja juhiksid oma tervist 
kogu elu jooksul ise, toob kaasa kokkuhoiu 
tervishoiusüsteemides, võimaldades hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab käitumuslike ja 
ühiskondlike mudelite, ühiskondlike 
suhtumiste ja püüdluste uurimist seoses 
isikliku tervisetehnoloogia, mobiilsete 
ja/või kaasaskantavate vahendite, uute 
diagnostikavahendite ning isiklike 
teenustega, mis soodustavad tervet eluviisi, 
heaolu, enda eest hoolitsemist, paremat 
kodaniku-meditsiinitöötaja suhtlust, 
isiklikustatud programme haiguste ja 
puuete ohjamiseks ning ka tuge teadmiste 
taristule.

Inimeste mõjuvõimu suurendamine selleks, 
et nad parandaksid ja juhiksid oma tervist 
kogu elu jooksul ise, toob kaasa kokkuhoiu 
tervishoiusüsteemides, võimaldades hallata 
kroonilisi haigusi väljaspool 
tervishoiuasutusi ning parandada tervishoiu 
tulemusi. See nõuab käitumuslike ja 
ühiskondlike mudelite, ühiskondlike 
suhtumiste ja püüdluste uurimist seoses 
isikliku tervisetehnoloogia, mobiilsete 
ja/või kaasaskantavate vahendite, uute 
diagnostikavahendite ning isiklike 
teenustega, mis soodustavad tervet eluviisi, 
heaolu, enda eest hoolitsemist, paremat 
kodaniku-meditsiinitöötaja suhtlust, 
isiklikustatud programme haiguste ja 
puuete ohjamiseks, et suurendada 
patsientide isiklikku ja sotsiaalset 
autonoomsust, ning ka tuge teadmiste 
taristule.

Or. es

Muudatusettepanek 647
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.13 a. Inimeste mõjuvõimu 
suurendamine oma tervise eest hoolt 
kandmisel
Inimeste üha vähema liikumisega 
harjumused ja elustiilide arenguviis 
(koolis, tööl ja igapäevaelus) nõuavad 
järelemõtlemist ja erimeetmeid seoses 
sellega, milline koht on omistatud 
füüsilisele tegevusele, motoorsetele 
võimetele ja treeningule, ning 
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küsimustega, mis puudutavad teatavate 
seisundite ennetamist ja ravi, olgu need 
siis füsioloogilised (piiratud 
funktsionaalne autonoomsus, rasvumine, 
kroonilised füüsilised seisundid) või 
psühholoogilised (stress, depressiooni 
sümptomid).

Or. fr

Muudatusettepanek 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist.

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist. Samuti on vaja 
valdkondadevahelisi teadusuuringuid 
sotsiaalteadustes, et pakkuda kõige 
sobivamaid lahendusi patsientide 
vajaduste rahuldamiseks nende 
igapäevaelus ning aidata kaasa nende 
mõjuvõimu suurendamisele, eelkõige 
patsientide puhul, kes elavad krooniliste 
haigustega, näiteks harvikhaigusi 
põdevad patsiendid.

Or. en
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Muudatusettepanek 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist.

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada riiklike tervishoiusüsteemide 
ja pikaajalise hoolduse korraldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 650
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate, sh 
täiend- ja alternatiivmeditsiini teenuste 
osutajate ning sotsiaal- ja mitteametliku 
hoolekande vahel. Uuenduslikke ja 
teadusrakendusi toetatakse jagatud teabe 
põhjal otsuste tegemiseks ning tõendite 
saamiseks ulatusliku kasutuselevõtu ja 
uuenduslike lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
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korraldamist. et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst tervishoiutöötajate ning 
sotsiaal- ja mitteametliku hoolekande 
vahel. Uuenduslikke ja teadusrakendusi 
toetatakse jagatud teabe põhjal otsuste 
tegemiseks ning tõendite saamiseks 
ulatusliku kasutuselevõtu ja uuenduslike 
lahenduste, sealhulgas 
koostalitusvõimeliste kaugtervishoiu ja 
kaughoolekandeteenuste turustamise jaoks.
Samuti toetatakse teadust ja innovatsiooni, 
et parandada pikaajalise hoolduse 
korraldamist.

Krooniliste haiguste ohjamise toetamine 
väljaspool tervishoiuasutusi sõltub ka 
paremast koostööst patsientide,
tervishoiutöötajate ning sotsiaal- ja 
mitteametliku hoolekande vahel.
Uuenduslikke ja teadusrakendusi toetatakse 
jagatud teabe põhjal otsuste tegemiseks 
ning tõendite saamiseks ulatusliku 
kasutuselevõtu ja uuenduslike lahenduste, 
sealhulgas koostalitusvõimeliste 
kaugtervishoiu ja kaughoolekandeteenuste 
turustamise jaoks. Samuti toetatakse 
teadust ja innovatsiooni, et parandada
pikaajalise hoolduse korraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb toetada tervishoiutehnoloogia 
hindamise ja tervishoiuökonoomika 
arendamist ning tõendite kogumist ja 
parimate tavade levitamist ning 

Ei puuduta eestikeelset versiooni.
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uuenduslikku tehnoloogiat ja käsitlusi 
tervishoiusektoris, sealhulgas IKT ja e-
tervise rakendused. Toetatakse Euroopa ja 
kolmandate riikide tervishoiusüsteemide 
reformi võrdlevat analüüsi ning nende 
keskmiste kuni pikaajaliste majandusliku ja 
ühiskonnamõju hindamist. Toetatakse
tervishoiutööjõu tulevaste vajaduste 
analüüsi nii arvuliselt kui ka nõutavate 
oskuste osas seoses uute hooldustavadega. 
Toetatakse tervishoiu ebavõrdsuse 
kujunemise, ebavõrdsuse koosmõju muude 
majanduslike ja sotsiaalsete erinevustega 
ning nende kaotamisele suunatud 
tegevuspõhimõtete tõhususe uurimist 
Euroopas ja mujal. Samuti on tarvis toetada 
patsiendiohutuse lahenduste ja 
kvaliteeditagamise süsteemide hindamist, 
sh patsientide osa ohutuse ja hoolduse 
kvaliteedi tagamisel.

Or. en

Selgitus

Keeleline parandus.

Muudatusettepanek 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.15. a Bioteadused meditsiini hüvanguks
Prioriteediks tuleks seada 
teadusuuringud, mida liikmesriik üksi ei 
suudaks läbi viia või ei suudaks seda teha 
nii tulemuslikult kui ELi tasandil, ning 
mis tooksid lähitulevikus patsientidele 
otsest kasu.

Or. de
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Muudatusettepanek 654
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.15. a Kunstihariduse mõju heaolule, 
tervisele ja sotsiaalsele käitumisele 
Üks käesoleva aja oluline ülesanne on 
pakkuda ELi kodanikele ja eriti lastele 
kunstitegevuse, nt muusika, kujutava 
kunsti ja kirjanduse kaudu rohkem
elurõõmu ja naudingut, mis tuleb kasuks 
nende tervisele, heaolule ja sotsiaalsele 
käitumisele.

Or. de

Selgitus

Kunstihariduse positiivset mõju heaolule, tervisele ja sotsiaalsele käitumisele ei maksa 
alahinnata. Selle valdkonna teadusuuringutel on suur potentsiaal ja seda tuleks tunnistada 
ning kasutada.

Muudatusettepanek 655
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal. Selleks et 
tulla toime ELi vananeva ühiskonnaga 
seonduvate probleemidega, on äärmiselt 
oluline viia läbi asjakohane, 
koordineeritud ja strateegiline 
tervishoiupoliitika analüüs. 
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Koordineerimine kõrvaldaks 
liikmesriikide poliitika killustatusest ja 
järjekindluse puudumisest tingitud 
probleemid ning tõhustaks teadusliku, 
personali- ja taristuressursside 
potentsiaali kasutamist biomeditsiiniliste 
uuringutega tegelevas teadusringkonnas 
ning nende seas, kes kasutavad 
biomeditsiiniliste teadusuuringute 
tulemusel saadud lõpptooteid ravis. 
Innovatiivsete tervishoiualaste 
teadusuuringute edu huvides on 
otsustavalt tähtis, et kõik 
meditsiiniasutused pühenduksid 
pikaajaliselt teadusuuringute 
tõhustamisele ja noorte loominguliste 
teadlaste rühmade koolitamisele Marie 
Curie nimelise programmi projektide abil. 
See arengule keskendunud strateegia 
peaks Euroopa ühiskonda 
biomeditsiinilistesse teadusuuringutesse 
kaasates ja biomeditsiiniliste 
teadusuuringute tulemusel saadud 
innovatiivsete lõpptoodete pakutud uusi 
võimalusi ja väljavaateid kasutades 
toetama teadusuuringuid, mille 
eesmärgiks on tervem ja tõhusam 
Euroopa. Programmi „Horisont 
2020”strateegilised meetmed tagavad 
spetsialistide osaluse tulevases 
tervishoiupoliitikas selle 
väljatöötamisetapist alates, kiirendavad 
innovatiivsete toodete kasutuselevõttu 
ning suurendavad kasutatavate 
ravimenetluste konkurentsivõimet. Nende 
meetmetega saab toetada ka piiriülest 
koostööd suurema arvu teadlaste ja 
spetsialistide vahel mitmesugustes 
meditsiinivaldkondades, et riikide 
tervishoiusüsteemidel oleks võimalik 
teadussaavutuste abil kokkuhoid 
saavutada. Muudatused eriarstide 
koolitamise süsteemis, mis aitaksid piirata 
praegu liikmesriikides valitsevat arstide 
kutseühenduste monopoli, tuleks teha 
ühtse, kogu ELi hõlmava süsteemi alusel 
ja neid tuleks rakendada viisil, mis tagab 
Euroopa meditsiinialase väljaõppe ja 
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teadusuuringute põhinemise parimatel 
tavadel, mida kasutatakse ühtsetele 
koolituskriteeriumidele vastavates 
meditsiinilistes teadusasutustes. 
Kõrgetasemeline ELi nõuandekogu 
tervishoiuküsimustes teostab programmi 
„Horisont 2020” raames toimuvate 
tervishoiualaste teadusuuringute 
strateegilist teaduslikku koordineerimist 
ning toetab liikmesriikide eri 
teaduskeskustes samaaegselt toimuvaid 
horisontaalseid meditsiinilisi 
teadusuuringuid. Strateegilise 
koordineerimise eesmärk on aidata välja 
selgitada eluliselt tähtsad meditsiinilised 
teadusuuringud ning koondada tulevased 
programmid selliste kohalike tippkeskuste 
raamistikku, mida juhitakse tipptasemel, 
et seeläbi tagada eri 
meditsiinivaldkondade spetsialistide 
teaduslik panus sellesse 
konkurentsivõimelisse poliitikavaldkonda 
juba väljatöötamisetapist peale ning 
kindlustada riiklike tervishoiusüsteemide 
kulutasuvus. Lisaks on strateegilise 
teadusliku koordineerimise eesmärk 
ergutada muid teadus- ja 
tehnoloogiauuringute valdkondi rohkem 
osalema nüüdisaegsete biomeditsiiniliste 
teadusuuringute loodud innovatiivsetes 
strateegiates. Programmi „Horisont 
2020” raames tipptasemel teaduslikul 
nõustamisel põhineva sisemise 
strateegilise koordineerimise abil 
tervishoiualaste teadusuuringute 
valdkonnas annab ELi nõuandekogu 
ühtlasi vajalikud vahendid tervishoiu 
valdkonnas koostoime ja 
mastaabisäästutõhusaks edendamiseks. 
Eesmärgiks on saavutada erieesmärkide 
osas vajaduse korral vabatahtlik 
ühtlustamine liikmesriikide 
tervishoiupoliitikat rahastavate asutuste ja 
komisjoni vahel ning jõuda ELi tasandil 
strateegilise partnerluseni tööstuse, 
liikmesriikide asutuste ja komisjoni vahel. 
Lisaks järgitakse programmi raames 
strateegilist ühtlustamist reguleerivate 
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asutuste ja liikmesriikide tervishoiu 
valdkonna ametiasutuste vahel. Sellise 
teadusuuringute kõikidel tasanditel 
süsteemse käsitluse eesmärk peaks olema 
tagada eriarstiabi laialdasem 
kätttesaadavus odavamate meetodite 
väljatöötamise abil.

Or. pl

Selgitus

Positiivse koostoime saavutamine tervishoiuteenuste valdkonnas sõltub liikmesriikide poliitika 
pädevast koordineerimisest ning meditsiinispetsialistide ja meditsiinivaldkonnas tegutsevate 
teadlaste väljaõppe ühtlustamisest.

Muudatusettepanek 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.
Tootearenduse rahastamisel tuleks 
arvesse võtta ka tootearenduse olulist 
pikaajalist kasu patsientidele väikese 
sissetulekuga riikides. Tootearendus 
innovatsiooni kaudu võib anda 
konkreetseid ning ühiskonna ja vaesuse 
vähendamise seisukohast 
käegakatsutavaid tulemusi, kui 
investeeritaks rohkem vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haiguste valdkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates suutlikkuse suurendamisest,
teadmiste ja tehnoloogia siirdest (sh 
tervishoiupoliitika valdkonnas) kuni 
laialdase näidisprojektide rakendamise, 
järelevalve ja hindamiseni, mille 
tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Or. fr

Selgitus

Tutvustustegevus tervishoiuvaldkonnas on võimalik ainult selgelt määratletud poliitilises, 
regulatiivses ja eetilises raamistikus, mis tuleks kehtestada Euroopas ja mujal.

Muudatusettepanek 658
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates suutlikkuse suurendamisest,
teadmiste ja tehnoloogia siirdest (sh 
tervishoiupoliitika valdkonnas ) kuni 
laialdase näidisprojektide rakendamise, 
järelevalve ja hindamiseni, mille 
tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Or. fr

Muudatusettepanek 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates teadmiste ja tehnoloogia 
siirdest kuni laialdase tutvustustegevuseni, 
mille tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Pakutav tugi hõlmab kogu tegevuste 
spektrit alates suutlikkuse suurendamisest,
teadmiste ja tehnoloogia siirdest (sh 
tervishoiupoliitika valdkonnas) kuni 
laialdase näidisprojektide rakendamise, 
järelevalve ja hindamiseni, mille 
tulemuseks on laiendamiskõlblikud 
lahendused Euroopas ja mujal.

Or. fr

Selgitus

Tutvustustegevus tervishoiuvaldkonnas on võimalik ainult selgelt määratletud poliitilises, 
regulatiivses ja eetilises raamistikus, mis tuleks kehtestada Euroopas ja mujal.

Muudatusettepanek 660
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa biomajanduse probleemid: 
toiduga kindlustatus ja toiduohutus, 
säästev põllumajandus ja metsandus, 
mere- ja merendusuuringud

Or. en

Muudatusettepanek 661
Amalia Sartori

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

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

2. Biomajandus: toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus ja metsandus, 
mere- ja merendusuuringud ning 
biotoorainel põhinev tööstus

Or. en

Selgitus

ELi strateegia „Innovatsioon ja jätkustttlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” kohaselt 
hõlmab biomajandus taastuvate bioloogiliste ressursside tootmist ning nende muundamist 
toiduaineteks, loomasöödaks, biopõhisteks toodeteks ja bioenergiaks. Biomajandus hõlmab 
nelja peamist sektorit, mida tuleks toetada „Biomajanduse” erieesmärgi raames: 
põllumajandus ja metsandus, kalandus ja vesiviljelus, biotoorainel põhinev tööstus ja 
toiduained.

Muudatusettepanek 662
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. toiduga kindlustatus, toidu kvaliteet ja 
toiduohutus, säästev põllumajandus, mere-
ja merendusuuringud ning biomajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Biomajandus: toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus ja metsandus, 
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ning biomajandus mere- ja merendusuuringud ning 
biotoorainel põhinev tööstus
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

ELi strateegia „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” kohaselt 
hõlmab biomajandus nelja peamist sektorit, mida tuleks toetada „Biomajanduse” erieesmärgi 
raames: põllumajandus ja metsandus, kalandus ja vesiviljelus, biotoorainel põhinev tööstus ja 
toiduained. Pealkirjas peaks seetõttu kajastuma Euroopa Komisjoni välja töötatud määratlus.

Muudatusettepanek 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduohutus, tervislik toit ja toiduga 
kindlustatus, säästev põllumajandus, mere-
ja mäeuuringud ning biomajandus

Or. sl

Muudatusettepanek 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Säästev põllumajandus ja metsandus 2.1. Säästev põllumajandus koos 
loomakasvatusega ja metsandus

Or. en
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Muudatusettepanek 666
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada pikas 
perspektiivis tootvamaid, 
ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ja säilitavad
ökosüsteemi teenused, toetades samas 
hästitoimivate maapiirkondade tuluallikate 
arendamist. Eesmärk on luua toiduainete 
tootmise süsteemid, mis ei halvenda nende 
loodusvarade seisundit, millest 
tootmissüsteemid sõltuvad, vaid 
tugevdavad ja täiendavad ressursibaasi 
ning võimaldavad seeläbi jätkusuutlikku 
jõukuse loomist. Teadusuuringud ja 
innovatsioon loovad võimalusi integreerida 
põllumajandus- ja keskkonnaeesmärgid 
ning säästva tootmise ning seega  
suurendada põllumajanduse pikaajalist 
tootlikkust ja parandada ressursitõhusust; 
vähendada põllumajanduslike 
kasvuhoonegaaside heidet; vähendada 
toitainete uhtumist haritavatelt maadelt 
maismaa- ja veekeskkonda; vähendada 
sõltuvust taimse proteiini rahvusvahelisest 
impordist Euroopasse; suurendada 
elurikkust esmatootmissüsteemides ja 
vähendada nende süsteemide 
mõjubioloogilisele mitmekesisusele.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Giles Chichester, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästvama
tootmise, näiteks suurendada taimede 
geneetilist potentsiaali biootiliste ja 
abiootiliste stressiteguritega 
kohanemiseks; suurendada
põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; tõhustada toitainete ja vee 
kasutamist; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Euroopasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
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varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse
proteiini rahvusvahelisest impordist
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva, soodsa 
hinnaga ja toitaineterikkaid tooteid 
võimaldava tootmise ning seega  
suurendada põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Euroopasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides, et paremini 
mõista viise, kuidas toiduaineid 
toodetakse, tarnitakse, turustatakse ja 
tarbitakse ning toiduainete tootmist 
reguleeritakse, ja leida lahendused 
asjakohaseks reageerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega  suurendada põllumajanduse 

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid, ressursse 
kaitsvaid ja vastupanuvõimelisemaid 
põllumajandus- ja metsandussüsteeme, mis 
tagavad piisava toidu, sööda, biomassi ja 
muu tooraine varu ning tagavad 
ökosüsteemi teenused, säilitades samas 
loodusvarade baasi ja bioloogilist 
mitmekesisust ning toetades hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
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tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega  suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Euroopasse; laiendada 
põllumajandussüsteeme ja -maastikke, 
võtta ringlusse toitaineid ja orgaanilist 
ainet ning säilitada mulla- ja 
veeressursse, parandades seeläbi 
põllumajandustootjate kohanemisvõimet 
kliimamuutuste ja ebakindlate oludega.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega  suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Europasse; suurendada elurikkust

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid, ressursse 
kaitsvaid ja vastupanuvõimelisemaid 
põllumajandus- ja metsandussüsteeme, mis 
tagavad piisava toidu, sööda, biomassi ja 
muu tooraine varu ning tagavad 
ökosüsteemi teenused, kaitstes samas 
loodusvarade baasi ning toetades 
hästitoimivate maapiirkondade 
tuluallikaid. Teadusuuringud ja 
innovatsioon loovad võimalusi integreerida 
põllumajandus- ja keskkonnaeesmärgid 
ning säästva tootmise ja 
toiduainesüsteemid ning seega  
suurendada põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
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esmatootmissüsteemides. veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini ja muude materjalide
rahvusvahelisest impordist Euroopasse;
suurendada elurikkust
põllumajandussüsteemides ja -maastikes, 
võtta ringlusse toitaineid ja orgaanilist 
ainet ning säilitada mulla- ja 
veeressursse, parandades seeläbi 
põllumajandustootjate kohanemisvõimet 
kliimamuutuste ja ebakindlate oludega.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise
ning seega suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästvama
tootmise, näiteks suurendada taimede 
geneetilist potentsiaali biootiliste ja 
abiootiliste stressiteguritega 
kohanemiseks; suurendada
põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; tõhustada toitainete ja vee 
kasutamist; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Euroopasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.
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Or. en

Selgitus

Sõnad „ning seega” asendatakse sõnaga „näiteks”, et lause ei oleks nii piirav ning oleks 
positiivsem ja laiematähenduslik.

Muudatusettepanek 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist. 
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega  suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist, 
kaitstes tarbijate tervist ja vähendades 
keskkonnamõju. Teadusuuringud ja 
innovatsioon loovad võimalusi integreerida 
põllumajandus- ja keskkonnaeesmärgid 
ning säästva tootmise ning seega  
suurendada põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist 
Euroopasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

Or. es

Muudatusettepanek 673
Kent Johansson, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid ja 
vastupanuvõimelisemaid põllumajandus- ja 
metsandussüsteeme, mis tagavad piisava 
toidu, sööda, biomassi ja muu tooraine 
varu ning tagavad ökosüsteemi teenused, 
toetades samas hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise 
ning seega  suurendada põllumajanduse 
tootlikkust ja ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Europasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

On vaja asjakohaseid teadmisi, vahendeid, 
teenuseid ja innovatsiooni, et toetada 
tootvamaid, ressursitõhusamaid, ressursse 
kaitsvaid ja vastupanuvõimelisemaid 
põllumajandus- ja metsandussüsteeme, mis 
tagavad piisava toidu, sööda, biomassi ja 
muu tooraine varu ning tagavad 
ökosüsteemi teenused, säilitades samas 
loodusvarade baasi ja bioloogilist 
mitmekesisust ning toetades hästitoimivate 
maapiirkondade tuluallikate arendamist.
Teadusuuringud ja innovatsioon loovad 
võimalusi integreerida põllumajandus- ja 
keskkonnaeesmärgid ning säästva tootmise
ja toiduainesüsteemid ning seega  
suurendada põllumajanduse tootlikkust ja 
ressursitõhusust; vähendada 
põllumajanduslike kasvuhoonegaaside 
heidet; vähendada toitainete uhtumist 
haritavatelt maadelt maismaa- ja 
veekeskkonda; vähendada sõltuvust taimse 
proteiini rahvusvahelisest impordist
Euroopasse; suurendada elurikkust 
esmatootmissüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine ja 
kliimamuutuste mõju leevendamine ning 
samal ajal jätkusuutlikkuse ja 
vastupanuvõime tagamine

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine, 
toidu kvaliteet ja -ohutus, jätkusuutlikkus 
ja vastupanuvõime, kliimamuutuste mõju 
leevendamine

Or. en
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Muudatusettepanek 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1. Tootmistõhususe suurendamine ja 
kliimamuutuste mõju leevendamine ning 
samal ajal jätkusuutlikkuse ja 
vastupanuvõime tagamine

2.1.1. Tootmistõhususe, toidu kvaliteedi ja 
toiduohutuse suurendamine ja 
kliimamuutuste mõju leevendamine ning 
samal ajal jätkusuutlikkuse ja 
vastupanuvõime tagamine

Or. en

Selgitus

Toidu kvaliteet ja toiduohutus, nagu taimede tervis, organoleptilised ja toitainelised 
omadused (vitamiinid, mikrotoitained).

Muudatusettepanek 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures. 
Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse toetamise luuakse ka 
uusi võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi ja 
kõrvalsaadusi kasutada mitmel muul kui 

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures. 
Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse ja tarbijate tervise
toetamise luuakse ka uusi võimalusi, 
kuidas põllumajandusest ja metsandusest 
saadavat biomassiressurssi ja kõrvalsaadusi 
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tööstuslikul otstarbel. kasutada mitmel muul kui tööstuslikul 
otstarbel.

Or. es

Muudatusettepanek 677
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures. 
Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse toetamise luuakse ka 
uusi võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi ja 
kõrvalsaadusi kasutada mitmel muul kui 
tööstuslikul otstarbel.

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide pikaajalist 
tootlikkust ja suurendatakse 
kohanemisvõimet kiiresti muutuvates 
keskkonna- ja kliimatingimustes ning üha 
süveneva loodusvarade nappuse juures. 
Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, vähese välise sisendiga,
väikeste heite- ja jäätmekogustega 
majanduse poole toidu ja sööda 
turustusahela kogu ulatuses. Peale toiduga 
kindlustatuse toetamise luuakse ka uusi 
võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi ja 
kõrvalsaadusi kasutada mitmel muul kui 
tööstuslikul otstarbel.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 

Püütakse leida valdkondadevahelisi ja -
üleseid lähenemisviise, milles kasutatakse 
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loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

kõikide tarneahelas osalejate 
ekspertteadmisi ja kogemusi, et 
suurendada taimede, loomade ja 
mikroorganismide toodangut ning samal 
ajal tagada ressursi (vesi, toitained, 
energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus
ja elujõulisus. Suurt tähelepanu pööratakse 
integreeritud ja mitmekesistele 
tootmissüsteemidele ning
agroökoloogilistele majandustavadele. 
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik jätkusuutlikud
tavapärased ja nüüdisaegsed tõuaretusviisid 
ning paremini säilitada geneetilisi 
ressursse, et kohanduda ressursside 
nappusega, pestitsiidide vähendatud 
kasutamisega ja kohalike 
keskkonnatingimustega. Nõuetekohast 
tähelepanu pööratakse mullaharimisele 
põllumajandusettevõtetes, et suurendada 
mullaviljakust, mis on saagikuse alus.
Edendatakse loomade ja taimede tervist 
ning arendatakse edasi haiguste/kahjurite
bioloogilise tõrje meetmeid. Käsitletakse
loomahaiguste, sealhulgas zoonooside tõrje 
strateegiaid, ning intensiivne 
loomakasvatussüsteem seotakse
antimikroobse resistentsuse integreeritud 
käsitlusega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.
Tootmissüsteemid, mis kahjustavad 
süsteemi aluseks olevat loodusvarade 
baasi, ei ole jätkusuutlikud ega 
pikaajaliselt tootlikud ning ei ole seega 
konkurentsivõimelised.

Or. en
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Muudatusettepanek 679
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Püütakse leida valdkondadevahelisi ja -
üleseid lähenemisviise, milles kasutatakse 
kõikide tarneahelas osalejate 
ekspertteadmisi ja kogemusi, et 
suurendada taimede, loomade ja 
mikroorganismide toodangut ning samal 
ajal tagada ressursi (vesi, toitained, 
energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus
ja elujõulisus. Suurt tähelepanu pööratakse 
integreeritud ja mitmekesistele 
tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ning 
agroökoloogilistele ja
mahepõllumajandustavadele ning
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini
kasutada geneetilisi ressursse, et 
kohanduda ressursside nappusega, 
pestitsiidide vähendatud kasutamisega ja 
kohalike keskkonnatingimustega.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
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loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning 
paremini kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning
uuenduslikele põllumajandustavadele, 
sealhulgas täppistehnoloogia kasutamisele 
ja ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud igat 
tüüpi põllumajanduses. Taimede ja 
loomade kohandumise ja tootlikkusega 
seotud tunnuste geneetilise kvaliteedi 
parandamiseks on tarvis kasutusele võtta 
kõik olemasolevad tõuaretusviisid, mis 
loovad võimalused uute ja mitmekesiste 
toodete (toit, sööt, materjalid, energia) 
tootmiseks, mis vastavad suurenevale 
nõudlusele vähese CO2-heite ja lühikese 
tarneahelaga süsteemide järele.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
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ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning aidata kaasa Euroopa 
juhtrollile ülemaailmsetes algatustes.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, milles kasutatakse kõikide 
tarneahelas osalejate ekspertteadmisi ja 
kogemusi, et suurendada taimede, loomade 
ja mikroorganismide toodangut ning samal 
ajal tagada ressursi (vesi, toitained, 
energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus
ja elujõulisus. Suurt tähelepanu pööratakse 
integreeritud ja mitmekesistele 
tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ning 
agroökoloogilistele ja
mahepõllumajandustavadele ning
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik jätkusuutlikud
tavapärased ja nüüdisaegsed tõuaretusviisid 
ning paremini kasutada geneetilisi 
ressursse, et kohanduda ressursside 
nappusega, pestitsiidide vähendatud 
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zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

kasutamisega ja kohalike 
keskkonnatingimustega. Nõuetekohast 
tähelepanu pööratakse mullaharimisele 
põllumajandusettevõtetes, et suurendada 
mullaviljakust, mis on saagikuse alus.
Edendatakse loomade ja taimede tervist 
ning arendatakse edasi haiguste/kahjurite 
tõrje integreeritud meetmeid.
Loomahaiguste, sealhulgas zoonooside 
tõrje strateegiaid käsitletakse koos 
antimikroobse resistentsuse uuringutega.
Loomade heaoluga seotud tavade mõju 
uurimine aitab lahendada ühiskonna 
mureküsimusi. Eespool loetletud valdkondi 
tuleb toetada põhjalikumate 
teadusuuringutega, et käsitleda 
asjakohaseid bioloogilisi küsimusi ning 
toetada liidu poliitika väljatöötamist ja 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
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kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada saagikuse aluseks olevat
mullaviljakust ja vähendada põhja- ja 
pinnavee ning maaaluste veeressursside 
kadu. Edendatakse loomade ja taimede 
tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.

Püütakse leida valdkondadevahelisi ja -
üleseid lähenemisviise, milles kasutatakse 
kõikide tarneahelas osalejate 
ekspertteadmisi ja kogemusi, et 
suurendada taimede, loomade ja 
mikroorganismide toodangut ning samal 
ajal tagada ressursi (vesi, toitained, 
energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus
ja elujõulisus. Suurt tähelepanu pööratakse 
integreeritud ja mitmekesistele 
tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
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Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

täppistehnoloogia kasutamisele ning 
agroökoloogilistele ja
mahepõllumajandustavadele ning
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse.
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus. 

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine, 
kvaliteetne toodang ja maapiirkondade 
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Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses. 
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse. 
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

ökoloogiline terviklikkus. Suurt tähelepanu 
pööratakse integreeritud ja mitmekesistele 
tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja 
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses. 
Taimede ja loomade kohandumise ja 
tootlikkusega seotud tunnuste geneetilise 
kvaliteedi parandamiseks on tarvis 
kasutusele võtta kõik tavapärased ja 
nüüdisaegsed tõuaretusviisid ning paremini 
kasutada geneetilisi ressursse. 
Nõuetekohast tähelepanu pööratakse 
mullaharimisele põllumajandusettevõtetes, 
et suurendada mullaviljakust, mis on 
saagikuse alus. Edendatakse loomade ja 
taimede tervist ning arendatakse edasi 
haiguste/kahjurite tõrje integreeritud 
meetmeid. Loomahaiguste, sealhulgas 
zoonooside tõrje strateegiaid käsitletakse 
koos antimikroobse resistentsuse 
uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.2. Ökosüsteemi teenuste ja avalike 
hüvede tagamine

2.1.2. Põllumajanduse 
multifunktsionaalsuse, sealhulgas
ökosüsteemi teenuste ja avalike hüvede
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tõhustamine

Or. en

Muudatusettepanek 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.2. Ökosüsteemi teenuste ja avalike 
hüvede tagamine

2.1.2. Põllumajanduse 
multifunktsionaalsuse, sealhulgas
ökosüsteemi teenuste ja avalike hüvede
tõhustamine

Or. en

Selgitus

Multifunktsionaalsus kui terviklik lähenemisviis, mis ühendab põllumajanduse ja ökosüsteemi 
teenused, on kooskõlas ühtse põllumajanduspoliitika ja teadusprogrammidega.

Muudatusettepanek 687
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon,
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning äärmiselt olulisi 
ökoloogilisi teenuseid, mille eest praegu 
turul tasu ei saada, näiteks funktsionaalne 
ja in-situ elurikkus, tolmeldamine,
kvaliteetse vee kättesaadavus ja
veeregulatsioon, põllumajandus- ja 
metsamaastik, mulla funktsionaalsus,
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halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline.
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

erosiooni vähendamine ja CO2 sidumine, 
kliima stabiilsus, kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine, õhu kvaliteet, vastupidavus 
üleujutustele, põuale ja tulekahjudele.
Mitte ükski jõukuse loomise süsteem ei 
saa olla konkurentsivõimeline oma 
ressursibaasi kahjustades, seega tuleb 
välja töötada tõeliselt jätkusuutlikud 
looduslike protesside kasutamise 
süsteemid. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste
mitmekesiste põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist ja väljaarendamist, mille 
puhul on nimetatud eesmärkide 
saavutamine tõenäoline. Muutused 
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, aitavad 
paremini leevendada kasvuhoonegaaside 
mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
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sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Käsitletakse põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist. Muutused 
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, aitavad 
paremini leevendada kasvuhoonegaaside 
mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusliku tootmise / metsandussüsteemide sotsiaal-majanduslik uurimine peab 
olema põllumajanduse multifunktsionaalsete aspektide uurimise lahutamatu osa ning seda 
tuleb käsitleda, et toetada muutusi põllumajandussüsteemide aktiivses juhtimises.

Muudatusettepanek 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
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maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Käsitletakse põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist. Muutused 
põllumajandussüsteemide aktiivses 
juhtimises, sealhulgas tehnoloogia 
kasutamine ja tavade muutmine, aitavad 
paremini leevendada kasvuhoonegaaside 
mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega. Näiteks 
saab biotehnoloogia abil tõhustada 
Euroopa olemasolevate põllumajandus-
või metsandusressursside kasutamist, 
parandades arusaamist bioloogilistest 
süsteemidest ning pakkudes 
kõikvõimalikke vahendeid 
põllumajanduse ja metsanduse 
jätkusuutlikkuse ja tootlikkuse 
suurendamiseks. Sellega tagatakse ka 
piisavad toidu- ja söödavarud, mis on 
maailmaturu hiljutisi ja tulevasi häireid 
silmas pidades ülioluline. Tuleks 
julgustada eri 
põllumajandustehnoloogiate eeliste 
samaaegset kasutamist, et saavutada 
inimeste tervise ja keskkonna jaoks 
tõeline kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka mittetulunduslikult 
laialdasemaid avalikke hüvesid (sealhulgas 
kultuurilisi ja meelelahutuslikke) ning 
olulisi ökoloogilisi teenuseid, näiteks 
funktsionaalne ja in-situ elurikkus, 
tolmeldamine, veeregulatsioon, maastik, 
erosiooni vähendamine ja CO2 sidumine / 
kasvuhoonegaaside mõju leevendamine. 
Teadustöö toetab kõnealuste avalike 
hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega. Tähelepanu 
tuleb pöörata eelkõige kohalikele 
mitteärilistele toiduainete tootmise 
süsteemidele, nagu linnaaiad.

Or. fr

Muudatusettepanek 691
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, vee varumine ja
veeregulatsioon, maastik, erosiooni 
vähendamine ja CO2 sidumine / 
kasvuhoonegaaside mõju leevendamine. 
Teadustöö toetab kõnealuste avalike 
hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline. 
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega. Selleks on 
vaja ka integreeritud veemajandust ja 
alternatiivseid veeallikaid (nt puhastatud 
reovesi) niisutamiseks (põllumajandus, 
maastik ja metsandus), keskkonna 
taastamisseks/puhastamiseks, 
metsatulekahjude kustutamiseks, 
rekreatsioonitegevuseks ja avalikuks 
veevarustuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine ja CO2 
sidumine / kasvuhoonegaaside mõju 
leevendamine. Teadustöö toetab kõnealuste 
avalike hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline.
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Põllumajandus ja metsandus on 
ainulaadsed süsteemid, mis pakuvad peale 
kaubandustoodete ka laialdasemaid 
avalikke hüvesid (sealhulgas kultuurilisi ja 
meelelahutuslikke) ning olulisi ökoloogilisi 
teenuseid, näiteks funktsionaalne ja in-situ 
elurikkus, tolmeldamine, veeregulatsioon, 
maastik, erosiooni vähendamine, CO2
sidumine ja kogumine / 
kasvuhoonegaaside mõju leevendamine.
Teadustöö toetab kõnealuste avalike 
hüvede ja teenuste osutamist 
halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline.
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega.

Or. es

Muudatusettepanek 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutatakse ära arenguvõimalused 
maapiirkondades, tugevdades 
esmatootmise arendamise ja 
ökosüsteemiteenuste pakkumise 
suutlikkust ning luues avarad võimalused 

Selleks et tagada maapiirkondade 
ühtekuuluvus ning ära hoida majanduslik ja 
sotsiaalne tõrjutus, tugevdada 
majandustegevuse mitmekesistamist (kaasa 
arvatud teenindussektor), tagada 
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uute ja mitmekesiste toodete (toit, sööt, 
materjalid, energia) tootmiseks, mis 
vastavad suurenevale nõudlusele vähese 
CO2-heite ja lühikese tarneahelaga 
süsteemide järele. Selleks et tagada 
maapiirkondade ühtekuuluvus ning ära 
hoida majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus, 
tugevdada majandustegevuse 
mitmekesistamist (kaasa arvatud 
teenindussektor), tagada asjakohased 
suhted linna- ja maapiirkondade vahel, 
soodustada teadmiste vahetamist ja 
levitamist, tutvustamistegevust, 
innovatsiooni ning tugevdada ressursside 
osalusmajandamist, on vaja teha 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, töötada 
välja uusi kontseptsioone ja teha 
institutsioonilisi uuendusi. On vaja leida 
viise, kuidas avalikud hüved 
maapiirkondades muuta 
kohalikku/piirkondlikku 
sotsiaalmajanduslikku kasu toovateks. 
Piirkonna ja kohalikul tasandil 
määratletud uuendustegevuse vajadusi 
täiendavad valdkonnaülesed 
teadusuuringud piirkondadevahelisel ja 
Euroopa tasandil. Teadusuuringud pakuvad 
vajalikke analüüsivahendeid, näitajaid, 
mudeleid ja ettenägelikke meetmeid. 
Uurimisprojektid toetavad 
poliitikakujundajaid ja muid isikuid 
asjakohaste strateegiate, poliitikameetmete 
ja õigusaktide rakendamisel, jälgimisel 
ning hindamisel mitte ainult 
maapiirkondades, vaid kogu 
biomajanduses. Vaja on ka vahendeid ja 
andmeid, et oleks võimalik nõuetekohaselt 
hinnata võimalikke kompromisse 
ressursside (maa, vee ja muu) erinevate 
kasutuste ja biomajanduse toodete vahel.
Käsitletakse põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist.

asjakohased suhted linna- ja 
maapiirkondade vahel, soodustada 
teadmiste vahetamist ja levitamist, 
tutvustamistegevust, innovatsiooni ning 
tugevdada ressursside osalusmajandamist, 
on vaja teha sotsiaalmajanduslikke 
uuringuid, töötada välja uusi 
kontseptsioone ja teha institutsioonilisi 
uuendusi. On vaja leida viise, kuidas 
avalikud hüved maapiirkondades muuta 
kohalikku/piirkondlikku ja Euroopa 
tasandil sotsiaalmajanduslikku kasu 
toovateks, näiteks täiendades kohaliku 
tasandi tegevust valdkonnaüleste 
teadusuuringutega piirkondadevahelisel ja 
Euroopa tasandil. Teadusuuringud pakuvad 
vajalikke analüüsivahendeid, näitajaid, 
mudeleid ja ettenägelikke meetmeid. 
Uurimisprojektid toetavad 
poliitikakujundajaid ja muid isikuid 
asjakohaste strateegiate, poliitikameetmete 
ja õigusaktide rakendamisel, jälgimisel 
ning hindamisel mitte ainult 
maapiirkondades, vaid kogu 
biomajanduses. Oluline on kehtestada 
sihipärased ja tõhusad õigusnormid ning 
parandada õigusnormide mõju ja 
nõuetega vastavusse viimise kulude 
hindamist agrotööstuse ja 
põllumajandustootjate puhul. Vaja on ka 
vahendeid ja andmeid, et oleks võimalik 
nõuetekohaselt hinnata võimalikke 
kompromisse ressursside (maa, vee ja 
muu) erinevate kasutuste ja biomajanduse 
toodete vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 694
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutatakse ära arenguvõimalused 
maapiirkondades, tugevdades 
esmatootmise arendamise ja 
ökosüsteemiteenuste pakkumise 
suutlikkust ning luues avarad võimalused 
uute ja mitmekesiste toodete (toit, sööt, 
materjalid, energia) tootmiseks, mis 
vastavad suurenevale nõudlusele vähese 
CO2-heite ja lühikese tarneahelaga 
süsteemide järele. Selleks et tagada 
maapiirkondade ühtekuuluvus ning ära 
hoida majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus, 
tugevdada majandustegevuse 
mitmekesistamist (kaasa arvatud 
teenindussektor), tagada asjakohased 
suhted linna- ja maapiirkondade vahel, 
soodustada teadmiste vahetamist ja 
levitamist, tutvustamistegevust, 
innovatsiooni ning tugevdada ressursside 
osalusmajandamist, on vaja teha 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, töötada 
välja uusi kontseptsioone ja teha 
institutsioonilisi uuendusi. On vaja leida 
viise, kuidas avalikud hüved 
maapiirkondades muuta 
kohalikku/piirkondlikku 
sotsiaalmajanduslikku kasu toovateks. 
Piirkonna ja kohalikul tasandil määratletud 
uuendustegevuse vajadusi täiendavad 
valdkonnaülesed teadusuuringud 
piirkondadevahelisel ja Euroopa tasandil. 
Teadusuuringud pakuvad vajalikke 
analüüsivahendeid, näitajaid, mudeleid ja 
ettenägelikke meetmeid. Uurimisprojektid 
toetavad poliitikakujundajaid ja muid 
isikuid asjakohaste strateegiate, 
poliitikameetmete ja õigusaktide 
rakendamisel, jälgimisel ning hindamisel 
mitte ainult maapiirkondades, vaid kogu 
biomajanduses. Vaja on ka vahendeid ja 

Kasutatakse ära arenguvõimalused 
maapiirkondades, tugevdades 
esmatootmise arendamise ja 
ökosüsteemiteenuste pakkumise 
suutlikkust ning luues avarad võimalused 
uute ja mitmekesiste toodete (toit, sööt, 
materjalid, energia) tootmiseks, mis 
vastavad suurenevale nõudlusele vähese 
CO2-heite ja lühikese tarneahelaga 
süsteemide järele. Selleks et tagada 
maapiirkondade ühtekuuluvus ning ära 
hoida majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus, 
tugevdada majandustegevuse 
mitmekesistamist (kaasa arvatud 
teenindussektor), tagada asjakohased 
suhted linna- ja maapiirkondade vahel, 
soodustada teadmiste vahetamist ja 
levitamist, tutvustamistegevust, 
innovatsiooni ning tugevdada ressursside 
osalusmajandamist, on vaja teha 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, töötada 
välja uusi kontseptsioone ja teha 
institutsioonilisi uuendusi. On vaja leida 
viise, kuidas avalikud hüved 
maapiirkondades muuta 
kohalikku/piirkondlikku 
sotsiaalmajanduslikku kasu toovateks. 
Piirkonna ja kohalikul tasandil määratletud 
uuendustegevuse vajadusi täiendavad 
valdkonnaülesed teadusuuringud 
piirkondadevahelisel ja Euroopa tasandil. 
Teadusuuringud pakuvad vajalikke 
analüüsivahendeid, näitajaid, mudeleid ja 
ettenägelikke meetmeid. Uurimisprojektid 
toetavad poliitikakujundajaid ja muid 
isikuid asjakohaste strateegiate, 
poliitikameetmete ja õigusaktide 
rakendamisel, jälgimisel ning hindamisel 
mitte ainult maapiirkondades, vaid kogu 
biomajanduses. Vaja on ka vahendeid ja 
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andmeid, et oleks võimalik nõuetekohaselt 
hinnata võimalikke kompromisse 
ressursside (maa, vee ja muu) erinevate 
kasutuste ja biomajanduse toodete vahel. 
Käsitletakse põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist.

andmeid, et oleks võimalik nõuetekohaselt 
hinnata võimalikke kompromisse 
ressursside (maa, vee ja muu) erinevate 
kasutuste ja biomajanduse toodete vahel. 
Käsitletakse põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist. Uue tehnoloogia 
soovitavuse ja vastuvõetavuse hindamisel 
võetakse arvesse läbipaistva 
hindamismenetluse kriteeriume ja 
kodanikuühiskonna muresid.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega.
Konkurentsivõimet võib määratleda 
mitmel tasandil ning eesmärk on 
saavutada süsteemid, mis võimaldavad 
põllumajandustootjatel olla 
konkurentsivõimelised ka kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil. ELi käsitus peab 
olema sidus, nii et püüd 
konkurentsivõimelisusele ülemaailmsel 
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töötlemisel, transportimisel ja turustamisel
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

turul ei oleks vastuolus ELi püüdlustega 
ja rahastamisega elujõulise kohaliku 
majanduse ning toiduainete lühikese 
tootmis- ja tarneahela loomiseks. Seni nö 
konkurentsivõimelisteks ja tootlikeks 
peetud sisendimahukate 
tootmissüsteemide negatiivset välismõju 
tuleks ulatuslikult arvesse võtta ning nn 
mõistliku hinnaga toiduainete mõiste 
puhul tuleks arvesse võtta kulusid 
maksumaksjatele ning keskkonna- ja 
tervisemõjuga seotud väljaminekuid 
riigikassast. See lähenemisviis aitab a) 
kindlustada ohutu toiduga kõik 
eurooplased ning kaotada näljahäda 
maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel;
d) vähendada 2030. aastaks toidujäätmete 
kogust 50% ning e) pakkuda kõikidele 
laialdases valikus tervislikke, autentseid, 
kõrge kvaliteediga ja ohutuid toiduaineid.
Lisaks tuleks keskenduda tarbijate 
soovidele ja konkurentsivõimelistele 
toidutöötlemismeetoditele, mis kasutavad 
vähem ressursse ja lisaaineid ning 
tekitavad vähem kõrvalsaadusi ja 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
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ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel;
d) vähendada 2030. aastaks toidujäätmete 
kogust 50% ning e) pakkuda kõikidele 
laialdases valikus tervislikke, autentseid, 
kõrge kvaliteediga ja ohutuid toiduaineid.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust
kõikide põllumajandusliku tootmise ja 
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alates esmatootmisest kuni tarbimiseni
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

toodete liikide puhul kogu toiduahela ja 
seotud teenuste ulatuses alates 
esmatootmisest kuni tarbimiseni, 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni põllumajanduses ja
toiduainetööstuses; c) vähendada vee- ja 
energiakulu toidu töötlemisel, 
transportimisel ja turustamisel ning d) 
vähendada 2030. aastaks toidujäätmete 
kogust 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase jätkusuutlikult intensiivse 
tootmisega või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
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koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni põllumajanduslikus
toiduainetööstuses; c) vähendada vee- ja 
energiakulu toidu töötlemisel, 
transportimisel ja turustamisel ning d) 
vähendada 2030. aastaks toidujäätmete 
kogust 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
toidujäätmete kogust 50%.

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni 
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega ning (laste ja täiskasvanute) 
rasvumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks 
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toidujäätmete kogust 50%.

Or. es

Muudatusettepanek 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust 
kogu toiduahela ja seotud teenuste ulatuses 
alates esmatootmisest kuni tarbimiseni
olenemata sellest, kas tegemist on 
tavapärase või mahetootmisega. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni toiduainetööstuses; c) 
vähendada vee- ja energiakulu toidu 
töötlemisel, transportimisel ja turustamisel 
ning d) vähendada 2030. aastaks
toidujäätmete kogust 50%.

Käsitleda tuleb tarbijate vajadusi ohutu, 
tervisliku ja mõistliku hinnaga toidu järele, 
võttes samal ajal arvesse toidutarbimise 
ning toidu- ja söödatootmise mõju inimeste 
tervisele ning kogu ökosüsteemile.
Käsitletakse küsimusi, mis hõlmavad toidu 
ja söödaga kindlustatust, toidu ja sööda 
ohutust, Euroopa põllumajandusliku 
toidutööstuse konkurentsivõimet ning toidu 
tootmise ja toiduga varustamise säästvust
kõikide põllumajandusliku tootmise ja 
toodete liikide puhul kogu toiduahela ja 
seotud teenuste ulatuses alates 
esmatootmisest kuni tarbimiseni. See 
lähenemisviis aitab a) kindlustada ohutu 
toiduga kõik eurooplased ning kaotada 
näljahäda maailmas; b) vähendada toidu ja 
toitumisega seotud haigustest tingitud 
koormust, edendades teavitust tervisliku ja 
säästva toitumise kohta, tarbijate harimist 
ja innovatsiooni põllumajanduses ja
toiduainetööstuses; c) vähendada vee- ja 
energiakulu toidu töötlemisel, 
transportimisel ja turustamisel ning d) 
vähendada 2030. aastaks raisatud toidu
kogust 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Kent Johansson, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustegevus peaks keskenduma ka 
sellele, kuidas teha kõikidele 
kättesaadavaks laialdases valikus 
tervislikke, autentseid, kõrge kvaliteediga 
ja ohutuid toiduaineid. Lisaks tuleks 
keskenduda tarbijate soovidele ja 
konkurentsivõimelistele 
toidutöötlemismeetoditele, mis kasutavad 
vähem ressursse ja lisaaineid ning
tekitavad vähem kõrvalsaadusi ja 
kasvuhoonegaase.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnistada, et toiduainete tootmine on üks oluline tervist mõjutav tegur.

Muudatusettepanek 702
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I Lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse tarbijate eelistusi, hoiakuid, 
vajadusi, käitumist, eluviisi ja haritust, 
tugevdatakse teabevahetust tarbijate ja 
toiduahela uurimisringkonna ja ettevõtjate 
vahel, et suurendada teadliku valiku 
võimalusi, säästvat tarbimist ja nende mõju 
tootmisele, kaasavale majanduskasvule 
ning elukvaliteedile, pidades silmas eeskätt 
haavatavaid elanikkonnarühmi. Sotsiaalne 
innovatsioon reageerib 
ühiskonnaprobleemidele ning tarbijaid 
käsitlevates uuringutes sisalduvate 
uuenduslike mudelite ja meetodite abil 
saadakse võrreldavad andmed ning luuakse 

Käsitletakse tarbijate eelistusi, hoiakuid, 
vajadusi, käitumist, eluviisi ja haritust, 
tugevdatakse teabevahetust tarbijate ja 
toiduahela uurimisringkonna ja ettevõtjate 
vahel, et suurendada teadliku ja tarbijat 
peegeldava valiku võimalusi, säästvat 
tarbimist ja nende mõju tootmisele, 
kaasavale majanduskasvule ning 
elukvaliteedile, pidades silmas eeskätt 
haavatavaid elanikkonnarühmi. Sotsiaalne 
innovatsioon reageerib 
ühiskonnaprobleemidele ning tarbijaid 
käsitlevates uuringutes sisalduvate 
uuenduslike mudelite ja meetodite abil 
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liidu poliitilistele vajadustele reageerimise 
tingimused.

saadakse võrreldavad andmed ning luuakse 
liidu poliitilistele vajadustele reageerimise 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel.
Kvaliteetse ja tervisliku toitumise 
edendamiseks uuritakse taimedes 
leiduvaid tervislikke ühendeid (nt teiseseid 
metaboliite) ja parandatakse nende 
sisaldust ning kultuurtaimede mõju 
tervisele. Selgitatakse välja tervist 
edendavad ja heaolu suurendavad 
toitumislahendused ja -uuendused. 
Hinnatakse, kontrollitakse ja jälgitakse 
toidu ning sööda saastumist, ohte ja 
kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 704
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda.
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju
piiramist.

Ainult jätkusuutlik tootmissüsteem saab 
olla pikaajaliselt konkurentsivõimeline. 
Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, tervislikud,
mõistliku hinna ja kõrge kvaliteediga 
tooted, võttes arvesse asjaolu, et mõistlik 
hind peab sisaldama süsteemi
välismõjusid, sh tervise- ja 
keskkonnamõjust tingitud kulud 
maksumaksjatele. See tugevdab Euroopa 
toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda.
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju
kõrvaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Selgitatakse välja tervist edendavad ja 
heaolu suurendavad toitumislahendused ja 
-uuendused. Hinnatakse, kontrollitakse ja 
jälgitakse toidu ning sööda saastumist, ohte 
ja kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Käsitletakse samuti toitumisvajadusi ja 
toidu mõju füsioloogilistele 
funktsioonidele, füüsilisele ja vaimsele 
suutlikkusele ning seoseid toitumise, 
vananemise, krooniliste haiguste ja 
tervisehäirete ning toitumistavade vahel. 
Kvaliteetse ja tervisliku toitumise 
edendamiseks uuritakse taimedes 
leiduvaid tervislikke ühendeid (nt teiseseid 
metaboliite) ja parandatakse nende 
sisaldust ning kultuurtaimede mõju 
tervisele. Selgitatakse välja tervist 
edendavad ja heaolu suurendavad 
toitumislahendused ja -uuendused. 
Hinnatakse, kontrollitakse ja jälgitakse 
toidu ning sööda saastumist, ohte ja 
kokkupuuteid kogu toidu ja joogivee 
turustusahela ulatuses tootmisest ja 
ladustamisest kuni töötlemise, 
pakendamise, turustamise, toitlustamise ja 
kodus valmistamiseni. Uuenduslikkus 
toiduohutuse valdkonnas, täiustatud 
riskiteavitusvahendid ja kõrgemad 
toiduohutusstandardid suurendavad 
tarbijate usaldust ja kaitset Euroopas. 
Maailma ulatuses kõrgemad 
toiduohutusstandardid aitavad samuti 
tugevdada Euroopa toiduainetööstuse 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.3. Jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
põllumajanduslik toidutööstus

2.2.3. Jätkusuutlik, mõistliku hinnaga ja 
konkurentsivõimeline põllumajanduslik 
toidutööstus

Or. en

Muudatusettepanek 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas põllumajanduslik tootmine,
toidu väljatöötamine, töötlemine, 
pakendamine, tootmiskontroll, jäätmete 
vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
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tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Or. en

Muudatusettepanek 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas põllumajanduslik tootmine,
toidu väljatöötamine, töötlemine, 
pakendamine, tootmiskontroll, jäätmete 
vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.
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Or. en

Muudatusettepanek 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas toidu väljatöötamine, 
töötlemine, pakendamine, tootmiskontroll, 
jäätmete vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Käsitletakse toidu- ja söödatööstuse 
vajadusi, mis on seotud kohalike ja 
ülemaailmsete sotsiaalsete, keskkonna-, 
kliima- ja majandusmuutustega toidu ja 
sööda tootmisahela kõikides etappides, 
sealhulgas põllumajanduslik tootmine,
toidu väljatöötamine, töötlemine, 
pakendamine, tootmiskontroll, jäätmete 
vähendamine, kõrvalsaaduste 
väärtustamine ning loomsete 
kõrvalsaaduste ohutu kasutamine või 
kõrvaldamine. Luuakse uuenduslikud, 
säästvad ja ressursitõhusad protsessid ning 
mitmekülgsemad, ohutud, mõistliku hinna 
ja kõrge kvaliteediga tooted. See tugevdab 
Euroopa toiduturustusahela 
innovatsioonipotentsiaali, suurendab 
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, 
soodustab majanduskasvu ja suurendab 
tööhõivet ning võimaldab Euroopa 
toiduainetööstusel muutustega kohaneda. 
Muud käsitletavad aspektid hõlmavad 
jälgitavust, logistikat ja teenuseid, 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, toiduahela 
vastupidavust ilmastikust ja keskkonnast 
tingitud ohtudele ning toiduahela 
toimimise ning toitumisharjumuste ja 
tootmissüsteemide muutumise tõttu 
keskkonnale avalduva negatiivse mõju 
piiramist.

Or. en
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Muudatusettepanek 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.3 a Biotehnoloogia rakendamine 
põllumajanduses 
Kõrge lisandväärtusega toiduainete 
(funktsionaalsed toiduained, tootlikumad 
taimed) tootmine klassikaliste ja uute 
väljakujunevate biotehnoloogiliste 
vahenditega ning GMOdele alternatiivsete 
tehnoloogiate arendamine.  Toiduainete 
suhtes ja põllumajanduses (roheline) 
rakendataval biotehnoloogial on lisaks 
äärmiselt oluline ELi jaoks tähtsa sektori 
juhtroll. Taimebiotehnoloogiat 
kasutatakse muu hulgas saagikuse 
parandamiseks, taimede biootilistele ja 
abiootilistele stressiteguritele 
vastupidavamaks muutmiseks, toidu 
organoleptiliste omaduste parandamiseks 
ja tervislikumate toiduainete 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3. Vee-elusressursside potentsiaali 
rakendamine

2.3. Kalanduse, vesiviljeluse ja mere 
biotehnoloogia potentsiaali rakendamine

Or. en
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Muudatusettepanek 712
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üks vee-elusressursside olulistest 
omadustest on võime uueneda. Nende 
jätkusuutlik kasutamine oleneb põhjalikest 
teadmistest, veeökosüsteemide kvaliteedist 
ja tootlikkusest. Üldeesmärk on vee-
elusressursside säästlik kasutamine, mis 
võimaldab Euroopa ookeanidelt ja 
meredelt saada võimalikult suurt 
sotsiaalset ja majanduslikku kasu/tulu.
See hõlmab vajadust optimeerida 
kalanduse ja vesiviljeluse jätkusuutlik 
panus toiduga kindlustatusse maailma
majanduses ning vähendada liidu suurt 
sõltuvust mereandide impordist (ligikaudu 
60 % mereandide kogutarbimisest 
Euroopas tugineb impordile ning liit on 
suurim kalandustoodete importija 
maailmas) ja arendada hoogsalt 
merebiotehnoloogiat nn sinise kasvu 
käivitamiseks. Olenevalt kehtivatest 
poliitikaraamistikest toetub loodusvarade
majandamise ja kasutamise ning 
asjaomaste sektorite keskkonnahoidlikuks 
muutmise ökosüsteemne lähenemisviis 
teadusuuringutele.

Üks vee-elusressursside olulistest 
omadustest on võime uueneda. Nende 
jätkusuutlik kasutamine oleneb põhjalikest 
teadmistest, veeökosüsteemide kvaliteedist 
ja pikaajalisest tootlikkusest. Üldeesmärk 
on vee-elusressursside säästlik kasutamine,
et vastata sotsiaalsetele vajadustele ning 
saada Euroopa ookeanidest ja meredest 
majanduslikku kasu ja tulu, kaitstes 
samal ajal bioloogilist mitmekesisust ja 
ökosüsteemi teenuseid ning säilitades 
ressursibaasi. See hõlmab vajadust 
optimeerida kalanduse ja vesiviljeluse 
jätkusuutlik panus toiduga kindlustatusse 
maailma majanduse kontekstis ning 
vähendada liidu suurt sõltuvust mereandide 
impordist (ligikaudu 60 % mereandide 
kogutarbimisest Euroopas tugineb 
impordile ning liit on suurim 
kalandustoodete importija maailmas). See 
tähendab ka ülepüügi lõpetamist, et lasta 
kalavarudel taastuda, säilitades need 
tasemel, mis võimaldab maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust. Kooskõlas 
kehtivate poliitikaraamistikega toetub 
loodusvarade majandamise ja kasutamise 
ning asjaomaste sektorite 
keskkonnahoidlikuks muutmise
ökosüsteemi-põhine lähenemisviis 
teadusuuringutele, kaasates aktiivselt 
kalurid, teadlased, kodanikuühiskonna ja 
muud sidusrühmad.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus ühine kalanduspoliitika, 
merestrateegia raamdirektiiv ja liidu 
elurikkuse strateegia näevad ette Euroopa 
kalanduse muutumist säästvamaks, 
konkurentsivõimelisemaks ja 
keskkonnasäästlikumaks. Ökosüsteemse 
lähenemisviisi poole liikumine kalavarude 
majandamisel nõuab mereökosüsteemide 
põhjalikku tundmist. Töötatakse välja uued 
lähenemisviisid, vahendid ja mudelid, mis 
võimaldavad paremini mõista, mis muudab 
mereökosüsteemid terveks ja tootlikuks, 
ning juurde pääseda, hinnata ja leevendada 
kalanduse mõju mere (sealhulgas 
süvamere) ökosüsteemidele. Töötatakse 
välja uued püügistrateegiad, mis tagavad 
ühiskonnale teenused, kuid ei riku 
mereökosüsteemide tervist. Mõõdetakse 
majandamisviiside sotsiaalmajanduslikku
mõju. Keskkonnamuutuste (sh 
kliimamuutused) mõju ja sellega 
kohanemist uuritakse samuti koos riski 
ning ebakindlust ohjavate uute 
vahenditega. Tegevusega toetatakse 
teadusuuringuid järgmistes valdkondades: 
kalapopulatsioonide bioloogia, geneetika ja 
dünaamika, põhiliikide osatähtsus 
ökosüsteemides, püügitegevus ja selle 
seire, toimimisviisid kalanduses ja 
kohanemine uute turgudega, näiteks 
ökomärgised ja kalandussektori osalemine 
otsuste tegemisel. Käsitletakse samuti 
mereruumi jagamist muude 
tegevusvaldkondadega, eelkõige 
rannikualal, ning selle 
sotsiaalmajanduslikku mõju.

Uus ühine kalanduspoliitika, 
merestrateegia raamdirektiiv ja liidu 
elurikkuse strateegia näevad ette Euroopa 
kalanduse muutumist säästvamaks, 
konkurentsivõimelisemaks ja 
keskkonnasäästlikumaks. Praegu on 80% 
kalavarudest ammendunud või ülepüütud. 
Ökosüsteemse lähenemisviisi poole 
liikumine kalavarude majandamisel nõuab 
mereökosüsteemide põhjalikku tundmist
ning kalavarude taastamist, säilitades 
need tasemel, mis võimaldab 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust.
Töötatakse välja uued lähenemisviisid, 
vahendid ja mudelid, mis võimaldavad 
paremini mõista, mis muudab 
mereökosüsteemid terveks ja tootlikuks, 
ning juurde pääseda, hinnata ja leevendada 
kalanduse mõju mere (sealhulgas 
süvamere) ökosüsteemidele. Töötatakse 
välja uued jätkusuutlikud
püügistrateegiad, mis tagavad ühiskonnale 
teenused, kuid ei riku mereökosüsteemide 
tervist. Mõõdetakse majandamisviiside 
sotsiaalmajanduslikku ja keskkonnamõju.
Keskkonnamuutuste (sh kliimamuutused) 
mõju ja sellega kohanemist uuritakse 
samuti koos riski ning ebakindlust ohjavate 
uute vahenditega. Tegevusega toetatakse 
teadusuuringuid järgmistes valdkondades: 
kalapopulatsioonide bioloogia, geneetika ja 
dünaamika, põhiliikide osatähtsus 
ökosüsteemides, püügitegevus ja selle 
seire, toimimisviisid kalanduses ja 
kohanemine uute turgudega, näiteks 
ökomärgised ja kalandussektori osalemine 
otsuste tegemisel. Käsitletakse samuti 
mereruumi jagamist muude 
tegevusvaldkondadega, eelkõige 
rannikualal, ning selle 
sotsiaalmajanduslikku mõju.
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Or. en

Muudatusettepanek 714
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.2. Konkurentsivõimelise Euroopa 
vesiviljeluse arendamine

2.3.2. Konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku Euroopa vesiviljeluse 
arendamine

Or. en

Muudatusettepanek 715
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluses sisalduvad suured 
võimalused välja arendada 
tarbijavajadustele ja -eelistustele vastavad 
tervislikud, ohutud ja 
konkurentsivõimelised tooted, pakkuda 
keskkonnateenuseid (biotervendus, maa- ja 
veemajandus jne) ning toota energiat, kuid 
see kõik peab toimuma Euroopas.
Tugevdatakse teadmisi ja tehnoloogiat 
tuntud liikide kohanemise ja uute liikide 
mitmekesistamise kõigis aspektides, võttes 
arvesse vesiviljeluse ja veeökosüsteemide
omavahelist mõju, kliimamuutuse mõju 
ning seda, kuidas sektor suudab nendega 
kohaneda. Innovatsiooni edendatakse ka 
sisemaa, rannikuala ja avamere 
jätkusuutlikes tootmissüsteemides. Suurt 
tähelepanu pööratakse ka sektori sotsiaalse 

Jätkusuutlikus vesiviljeluses sisalduvad 
suured võimalused välja arendada 
tarbijavajadustele ja -eelistustele vastavad 
tervislikud, ohutud ja 
konkurentsivõimelised tooted, pakkuda 
keskkonnateenuseid (biotervendus, maa- ja 
veemajandus jne) ning toota energiat, kuid 
see kõik peab toimuma Euroopas.
Tugevdatakse teadmisi ja tehnoloogiat 
tuntud liikide kohanemise ja uute liikide 
mitmekesistamise kõigis aspektides,
piirates samal ajal vesiviljeluse ja 
veeökosüsteemide omavahelise mõju
keskkonnatagajärgi, kliimamuutuse mõju 
ning seda, kuidas sektor suudab nendega 
kohaneda. Innovatsiooni edendatakse ka 
sisemaa, rannikuala ja avamere 
jätkusuutlikes tootmissüsteemides. Suurt 
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ja majandusliku mõõtme mõistmisele, sest 
sellele tugineb turu ja tarbija nõudmistele
vastav kulu- ja energiatõhus tootmine, 
kusjuures tagatakse konkurentsivõimelisus 
ning atraktiivsed väljavaated investoritele 
ja tootjatele.

tähelepanu pööratakse ka sektori
keskkonna-alase, sotsiaalse ja 
majandusliku mõõtme mõistmisele, sest 
sellele tugineb turu ja tarbija vajadustele
vastav vähese keskkonnamõjuga, kulu- ja 
energiatõhus tootmine; seejuures tagatakse
pikaajaline konkurentsivõimelisus ning 
atraktiivsed väljavaated investoritele ja 
tootjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.3. Innovatsiooni edendamine 
merenduses biotehnoloogia abil

2.3.3. Innovatsiooni edendamine 
merenduses biotehnoloogia abil ning 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse

Or. pt

Selgitus

Lisaks mainitud prioriteedile on veel üheks oluliseks prioriteediks bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse.

Muudatusettepanek 717
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt 2.3.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üle 90 % mere elurikkusest on kasutamata; 
see tähendab tohutut potentsiaali uute 
liikide avastamiseks ja rakenduste 
leidmiseks merebiotehnoloogia 

Üle 90 % mere elurikkusest on kasutamata; 
see tähendab tohutut potentsiaali uute 
liikide avastamiseks ja rakenduste 
leidmiseks merebiotehnoloogia 
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valdkonnas, mis moodustab prognoosi 
kohaselt 10 % kõnealuse sektori aastasest 
majanduskasvust. Toetatakse mere 
elurikkuses ja biomassis sisalduva suure 
potentsiaali edasist uurimist ja kasutamist, 
mis võimaldab turule viia uusi
uuenduslikke protsesse, tooteid ja 
teenuseid, mida oleks võimalik rakendada 
sellistes valdkondades nagu keemia- ja 
materjalitööstus, farmaatsia, kalandus ja 
vesiviljelus, energiavarustus ning 
kosmeetika.

valdkonnas, mis moodustab prognoosi 
kohaselt 10 % kõnealuse sektori aastasest 
majanduskasvust. Toetatakse mere 
elurikkuses ja biomassis sisalduva suure 
potentsiaali edasist uurimist, mis 
võimaldab turule viia uuenduslikke ja 
jätkusuutlikke protsesse, tooteid ja 
teenuseid, mida oleks võimalik rakendada 
sellistes valdkondades nagu keemia- ja 
materjalitööstus, farmaatsia, kalandus ja 
vesiviljelus, energiavarustus ning 
kosmeetika. Avamere ökosüsteemide 
puhul on vaja hoolikalt arvestada 
biotehnoloogia kasutamisest tulenevate 
keskkonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on kiirendada fossiilsetel 
energiaallikatel põhinevate Euroopa 
tööstusvaldkondade ümberkujundamine 
vähese CO2-heitega ressursitõhusateks ja 
jätkusuutlikeks tööstusvaldkondadeks. 
Teadusuuringud ja innovatsioon tagavad 
vahendid, mis vähendavad liidu sõltuvust 
fossiilkütustest ning aitavad saavutada 
energiapoliitika ja kliimamuutuse 
2020. aasta eesmärke (10 % 
transpordikütustest taastuvenergiaallikatest 
ning 20 % väiksemad kasvuhoonegaaside 
heitkogused). Hinnangute kohaselt oleks 
bioloogilistele toorainetele ja 
bioloogilistele töötlemisviisidele 
ülemineku korral võimalik 2030. aastaks 
säästa kuni 2,5 miljardi tonni CO2-
ekvivalenti aastas, suurendades 
mitmekordselt bioloogiliste toorainete 

Üldeesmärk on kiirendada fossiilsetel 
energiaallikatel põhinevate Euroopa 
tööstusvaldkondade ümberkujundamine 
vähese CO2-heitega ressursitõhusateks ja 
jätkusuutlikeks tööstusvaldkondadeks. 
Teadusuuringud ja innovatsioon tagavad 
vahendid, mis vähendavad liidu sõltuvust 
fossiilkütustest ning aitavad saavutada 
energiapoliitika ja kliimamuutuse 
2020. aasta eesmärke (10 % 
transpordikütustest taastuvenergiaallikatest 
ning 20 % väiksemad kasvuhoonegaaside 
heitkogused). Hinnangute kohaselt oleks 
bioloogilistele toorainetele ja 
bioloogilistele töötlemisviisidele 
ülemineku korral võimalik 2030. aastaks 
säästa kuni 2,5 miljardi tonni CO2-
ekvivalenti aastas, suurendades 
mitmekordselt bioloogiliste toorainete 
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turge ning luues uusi tarbekaupu. Nende 
potentsiaalide kasutamiseks on vaja luua 
ulatuslik teadmiste kogu ning töötada välja 
asjakohane (bio)tehnoloogia, keskendudes 
peamiselt kolmele olulisele tegevusele: a)
kujundada praegused fossiilsetel 
energiaallikatel põhinevad protsessid 
ümber ressursi- ja energiatõhusateks 
biotehnoloogilisteks protsessideks; b) luua 
usaldusväärsed ja asjakohased biomassi 
turustusahelad ning jäätmevood ning kogu 
Euroopat hõlmav ulatuslik 
biorafineerimistehaste võrk ja c) toetada 
biotoodete ja -protsesside turu arengut. 
Taotletakse sünergiat erieesmärgiga 
saavutada progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia juhtpositsioon.

turge ning luues uusi tarbekaupu. Nende 
potentsiaalide kasutamiseks on vaja luua 
ulatuslik teadmiste kogu ning töötada välja 
asjakohane (bio)tehnoloogia, keskendudes 
peamiselt kolmele olulisele tegevusele: a)
kujundada praegused fossiilsetel 
energiaallikatel põhinevad protsessid 
ümber ressursi- ja energiatõhusateks 
biotehnoloogilisteks protsessideks; b) luua 
usaldusväärsed, jätkusuutlikud ja lühemad
biomassi turustusahelad ning jäätmevood 
ning kogu Euroopat hõlmav ulatuslik 
biorafineerimistehaste võrk ja c) toetada 
biotoodete ja -protsesside turu arengut. 
Taotletakse sünergiat erieesmärgiga 
saavutada progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia juhtpositsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 719
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt 2.4.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suuri edusamme vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusate ja säästvate 
tööstusvaldkondade poole toetab vees ja 
maismaal asuvate bioloogiliste ressursside 
avastamine ja kasutamine, samal ajal 
ebasoodsa keskkonnamõju minimeerimine. 
Uurida tuleks võimalikke kompromisse 
biomassi eri kasutusviiside vahel.
Eesmärgiks seatakse uudse kvaliteedi ja 
uudsete funktsioonidega ning säästvamate 
biotoodete ja bioloogilise toimega ühendite 
väljatöötamine tööstustele ja tarbijaile.
Uued ja ressursitõhusad protsessid 
maksimeerivad taastuvressursside, 
biojäätmete ja kõrvalsaaduste majandusliku 
väärtuse.

Suuri edusamme vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusate ja säästvate 
tööstusvaldkondade poole toetab vees ja 
maismaal asuvate bioloogiliste ressursside 
avastamine ja kasutamine, samal ajal 
ebasoodsa keskkonnamõju kõrvaldamine. 
Võimalikke kompromisse biomassi eri 
kasutusviiside vahel tuleb põhjalikult 
uurida ning eelkõige tuleb tagada, et 
biomassi kasutamine ei seaks ohtu 
toiduainete tootmist ja toiduga 
kindlustatust nii ELis kui ka 
arenguriikides ega viiks jätkusuutmatu 
maakasutuse muutmiseni ja maade 
haaramiseni. Eesmärgiks seatakse uudse 
kvaliteedi ja uudsete funktsioonidega ning 
säästvamate biotoodete ja bioloogilise 
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toimega ühendite väljatöötamine 
tööstustele ja tarbijaile. Uued ja 
ressursitõhusad protsessid maksimeerivad 
taastuvressursside, biojäätmete ja 
kõrvalsaaduste majandusliku väärtuse.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt 2.4.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Eri 
biomassiliikide, sealhulgas metsanduse, 
biojäätmete ja tööstuse kõrvalsaadused, 
laiem kasutamine teise ja kolmanda 
põlvkonna biorafineerimistehastes aitab 
ära hoida toidu-/kütusekonflikte ning 
toetab maapiirkondade ja rannikualade 
majanduse arengut liidus.

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Teise ja 
kolmanda põlvkonna 
biorafineerimistehastes kasutatava 
biomassi, sealhulgas põllumajanduse, 
aianduse, metsanduse, biojäätmete ja 
tööstuse kõrvalsaaduste kättesaadavuse, 
valiku ja omaduste parandamine aitab ära 
hoida toidu-/kütusekonflikte ning toetab 
maapiirkondade ja rannikualade majanduse 
arengut liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt 2.4.2 – lõik 1



AM\907980ET.doc 103/126 PE492.814v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Eri 
biomassiliikide, sealhulgas metsanduse, 
biojäätmete ja tööstuse kõrvalsaadused, 
laiem kasutamine teise ja kolmanda 
põlvkonna biorafineerimistehastes aitab 
ära hoida toidu-/kütusekonflikte ning 
toetab maapiirkondade ja rannikualade 
majanduse arengut liidus.

Toetatakse tegevust, mis suurendab 
biotoodete, vahetoodete ja 
bioenergia/biokütuste tootmist, 
keskendudes valdavalt mitmeosalisele 
lähenemisviisile ning eelistades suurt 
lisandväärtust andvaid tooteid. Töötatakse 
välja tehnoloogiat ja strateegiaid 
toorainevaru tagamiseks. Teise ja 
kolmanda põlvkonna 
biorafineerimistehastes kasutatava 
biomassi, sealhulgas põllumajanduse, 
aianduse, metsanduse, biojäätmete ja 
tööstuse kõrvalsaaduste kättesaadavuse, 
valiku ja omaduste parandamine aitab ära 
hoida toidu-/kütusekonflikte ning toetab 
maapiirkondade ja rannikualade majanduse 
arengut liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt 2.4.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõudlusega seotud meetmed avavad uued 
turud biotehnoloogia innovatsioonile.
Standardimine liidu ja rahvusvahelisel 
tasandil on vajalik muu hulgas biosisu, 
toote funktsioonide ja biolagunevuse 
määramiseks. Tuleb edasi arendada 
olelusringi analüüsi käsitlevaid meetodeid 
ja lähenemisviise ning kohandada neid 
jätkuvalt teaduse ja tööstuse arenguga.
Toote ja protsessi standardimist käsitlevaid 
teadusuuringuid ning reguleerivaid 
meetmeid biotehnoloogia valdkonnas 
peetakse oluliseks, sest need toetavad uute 
turgude loomist ning aitavad rakendada
liidu kaubavahetusvõimalusi.

Nõudlusega seotud meetmed avavad uued 
turud biotehnoloogia innovatsioonile.
Standardimine liidu ja rahvusvahelisel 
tasandil on vajalik muu hulgas biosisu,
ressursside kasutamise tõhususe (maa, 
vesi, toitained), toote funktsioonide ja 
biolagunevuse määramiseks. Tuleb edasi 
arendada olelusringi analüüsi käsitlevaid 
meetodeid ja lähenemisviise ning 
kohandada neid jätkuvalt teaduse ja 
tööstuse arenguga. Toote ja protsessi 
standardimist käsitlevaid teadusuuringuid, 
riigihankeid ning reguleerivaid meetmeid 
biotehnoloogia valdkonnas peetakse 
oluliseks, sest need toetavad uute turgude 
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loomist ning aitavad rakendada 
kaubavahetusvõimalusi jätkusuutlikumalt 
toodetud kaupade valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt 2.4.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõudlusega seotud meetmed avavad uued 
turud biotehnoloogia innovatsioonile.
Standardimine liidu ja rahvusvahelisel 
tasandil on vajalik muu hulgas biosisu, 
toote funktsioonide ja biolagunevuse 
määramiseks. Tuleb edasi arendada 
olelusringi analüüsi käsitlevaid meetodeid 
ja lähenemisviise ning kohandada neid 
jätkuvalt teaduse ja tööstuse arenguga.
Toote ja protsessi standardimist käsitlevaid 
teadusuuringuid ning reguleerivaid 
meetmeid biotehnoloogia valdkonnas 
peetakse oluliseks, sest need toetavad uute 
turgude loomist ning aitavad rakendada 
liidu kaubavahetusvõimalusi.

Nõudlusega seotud meetmed avavad uued 
turud biotehnoloogia innovatsioonile.
Standardimine liidu ja rahvusvahelisel 
tasandil on vajalik muu hulgas biosisu,
ressursside kasutamise tõhususe (maa, 
vesi, toitained), toote funktsioonide ja 
biolagunevuse määramiseks. Tuleb edasi 
arendada olelusringi analüüsi käsitlevaid 
meetodeid ja lähenemisviise ning 
kohandada neid jätkuvalt teaduse ja 
tööstuse arenguga. Toote ja protsessi 
standardimist käsitlevaid teadusuuringuid, 
riigihankeid ning reguleerivaid meetmeid 
biotehnoloogia valdkonnas peetakse 
oluliseks, sest need toetavad uute turgude 
loomist ning aitavad rakendada liidu 
kaubavahetusvõimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a Mere- ja merendusuuringute 
ühildamine
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2.4 a. 1. Kliimamuutuste mõju 
mereökosüsteemidele ja meremajandusele
Toetatakse tegevust, mis aitab parandada 
meie praegust arusaamist 
mereökosüsteemide toimimisest ning 
ookeanide ja atmosfääri vastastoimest. 
See aitab paremini hinnata ookeanide 
mõju kliimale ning kliimamuutuste ja 
ookeanide hapestumise mõju 
mereökosüsteemidele ja rannikualadele.
2.4 a. 2. Mereressursside potentsiaali 
arendamine integreeritud käsituse abil
Meremajanduse pikaajalise ja 
jätkusuutliku kasvu hoogustamine ning 
koostoime loomine kõigi 
merendussektorite vahel eeldab 
integreeritud käsitust. Teadustegevus 
keskendub merekeskkonna kaitsmisele 
ning merendustegevuse ja -toodete mõjule 
muudes sektorites peale merendussektori. 
See võimaldab edasiminekut 
ökoinnovatsiooni valdkonnas, nagu uued 
tooted ja protsessid ning 
majandamiskontseptsioonid, -vahendid ja 
-meetmed, mille abil hinnata ja 
leevendada inimsurve mõju 
merekeskkonnale, et hakata kohaldama 
merendustegevuse jätkusuutlikku 
majandamist.
2.4 a. 3. Meremajanduse kasvu 
soodustavate kontseptsioonide ja 
tehnoloogiate ühildamine
Edusammud progressi võimaldava 
valdkondadeülese tehnoloogia valdkonnas 
(info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, 
elektroonika, nanomaterjalid, sulamid, 
biotehnoloogia jt) ning uued arengud ja 
kontseptsioonid inseneriteadustes 
soodustavad majanduskasvu. Meetmed 
võimaldavad murrangulisi uuendusi 
mere- ja merendusealastes 
teadusuuringutes ja ookeanide seires ( nt 
süvamere teadusuuringud,
seiresüsteemid, sensorid, tegevuse seire ja 
järelevalve automaatne kontroll, merede 
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bioloogilise mitmekesisuse sõeluuring, 
merega seotud ohtlikud geoloogilised 
protsessid, kaugjuhitavad sukelaparaadid 
jne). Eesmärk on vähendada mõju 
merekeskkonnale (nt veealune müra, 
invasiivsete võõrliikide ja maalt ja merelt 
pärit saasteainete sissetoomine jne) ning 
viia miinimumini inimtegevusest tingitud 
CO2-jalajälg. ELi mere- ja 
merenduspoliitika rakendamist toetab 
progressi võimaldav valdkondadeülene 
tehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maailmapanga algatatud rahvusvaheline 
arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsioon (IAASTD) esitab 
avatud partnerluses paljusid sidusrühmi 
hõlmavate organisatsioonidega, nagu 
ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon, 
Ülemaailmne Keskkonnafond, ÜRO 
Arenguprogramm, ÜRO 
Keskkonnaprogramm, ÜRO Hariduse, 
Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon, 
Maailmapank ja Maailma 
Terviseorganisatsioon, ja pärast 
ulatuslikku ülemaailmset teadlastega 
konsulteerimist tervikliku poliitilise 
vastuse ja kava, mis peaks olema 
juhtpõhimõtteks ELi meetmete 
väljatöötamisel, et luua/kehtestada 
sellised toiduainete tootmise ja tarnimise 
süsteemid, mis ei kahjusta ressursibaasi. 
Nimetatud poliitikast ja kavast tuleks 
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juhinduda käesoleva erieesmärgi 
konkreetsete tööprogrammide 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 726
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks üldistele välistele nõuannetele 
taotletakse erinõuandeid alalise 
põllumajandusuuringute komiteelt 
mitmesugustes küsimustes, sh strateegiliste 
aspektide kohta selle visiooniuuringute 
kaudu ning põllumajandusuuringute 
kooskõlastamise kohta liikmesriikide ja 
liidu vahel. Luuakse asjakohased seosed 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
„Põllumajanduse tootlikkus ja 
jätkusuutlikkus” meetmetega.

Lisaks üldistele välistele nõuannetele 
taotletakse erinõuandeid alalise 
põllumajandusuuringute komiteelt 
mitmesugustes küsimustes, sh strateegiliste 
aspektide kohta selle visiooniuuringute 
kaudu ning põllumajandusuuringute 
kooskõlastamise kohta liikmesriikide ja 
liidu vahel. Luuakse asjakohased seosed 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
„Põllumajanduse tootlikkus ja 
jätkusuutlikkus” meetmetega, mille 
eesmärkide keskmes peaks olema 
ökosüsteemne lähenemisviis, eelkõige 
agroökoloogia, ja mille juhtimisel tuleb 
tagada sidusrühmade laialdane osalus.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juba praegu on olemas suur hulk 
üldtunnustatud teaduslikke tõendeid seose 
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kohta loodusvarade baasi, sealhulgas 
bioloogilise mitmekesisuse seisundi 
halvenemise ning ühiskonnale olulisi 
teenuseid pakkuvate looduslike ja pool-
looduslike ökosüsteemide vahel. Seetõttu 
on õige aeg teadusuuringute tulemusel 
väljapakutud lahendused kasutusele võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute tulemuste mõju ja 
levitamist toetatakse aktiivselt teabe- ja 
teadmistevahetuse erimeetmetega ning 
erimeetmetega mitmesuguste osalejate 
kaasamiseks projektide kõigis etappides. 
Rakendamisel kombineeritakse 
mitmesuguseid tegevusi, sh ulatuslikud 
tutvustamismeetmed ja katseprojektid. 
Edendatakse hõlpsat ja avatud juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele ja parimaid 
tavasid, vajaduse korral andmebaaside 
kaudu.

Teadusuuringute tulemuste mõju ja 
levitamist toetatakse aktiivselt teabe- ja 
teadmistevahetuse erimeetmetega ning 
erimeetmetega mitmesuguste osalejate 
kaasamiseks projektide kõigis etappides. 
Rakendamisel kombineeritakse 
mitmesuguseid tegevusi, sh ulatuslikud 
tutvustamismeetmed ja katseprojektid. 
Edendatakse hõlpsat ja püsivalt avatud 
juurdepääsu teadusuuringute tulemustele ja 
parimaid tavasid, vajaduse korral 
andmebaaside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute tulemuste mõju ja 
levitamist toetatakse aktiivselt teabe- ja
teadmistevahetuse erimeetmetega ning 

Teadusuuringute tulemuste mõju ja 
levitamist toetatakse aktiivselt teabe-, 
teadmiste- ja tehnoloogiavahetuse
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erimeetmetega mitmesuguste osalejate 
kaasamiseks projektide kõigis etappides.
Rakendamisel kombineeritakse 
mitmesuguseid tegevusi, sh ulatuslikud 
tutvustamismeetmed ja katseprojektid.
Edendatakse hõlpsat ja avatud juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele ja parimaid 
tavasid, vajaduse korral andmebaaside 
kaudu.

erimeetmetega ning erimeetmetega 
mitmesuguste osalejate kaasamiseks 
projektide kõigis etappides. Rakendamisel 
kombineeritakse mitmesuguseid tegevusi, 
sh ulatuslikud tutvustamismeetmed ja 
katseprojektid. Edendatakse hõlpsat ja 
avatud juurdepääsu teadusuuringute 
tulemustele ja parimaid tavasid, vajaduse 
korral andmebaaside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetne VKEdele antav toetus 
võimaldab põllumajandusettevõtetel, 
kaluritel ja muud liiki mikroettevõtetel 
osaleda rohkem uurimis- ja 
tutvustustegevuses. Võetakse arvesse 
esmatootmissektori erivajadusi 
innovatsiooni tugiteenuste ja 
teavitusstruktuuride järele. Rakendamine 
hõlmab suurt hulka meetmeid, sealhulgas 
teadmiste vahetamist, kusjuures tagatakse 
põllumajandustöötajate ja vahendajate 
aktiivne osalemine, et teha kokkuvõte 
lõppkasutajate jaoks vajalikest 
teadusuuringutest. Edendatakse hõlpsat ja 
avatud juurdepääsu teadusuuringute 
tulemustele ja parimaid tavasid.

Konkreetne VKEdele antav toetus 
võimaldab põllumajandusettevõtetel, 
kaluritel ja muud liiki mikroettevõtetel 
osaleda rohkem uurimis- ja 
tutvustustegevuses. Võetakse arvesse 
esmatootmissektori erivajadusi 
innovatsiooni tugiteenuste ja 
teavitusstruktuuride järele. Rakendamine 
hõlmab suurt hulka meetmeid, sealhulgas 
teadmiste vahetamist, kusjuures tagatakse 
põllumajandustöötajate ja vahendajate 
aktiivne osalemine, et teha kokkuvõte 
lõppkasutajate jaoks vajalikest 
teadusuuringutest. Edendatakse hõlpsat ja 
püsivalt avatud juurdepääsu 
teadusuuringute tulemustele ja parimaid 
tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetused standardite kehtestamiseks 
aitavad kiirendada uudsete biokaupade ja -
teenuste turulejõudmist.

Toetused standardite kehtestamiseks 
aitavad kiirendada uudsete biokaupade ja -
teenuste turulejõudmist maismaal ja merel 
kasutatavatest tootmissüsteemidest kuni 
lõpptarbijani välja.

Or. en

Selgitus

Tuleb sõnaselgelt märkida, et standardite kehtestamist kasutatakse kogu väärtusahela 
ulatuses alates esmatootmisest (maismaal või merel) kuni lõpptarbijani välja. See on ainus 
viis tagada, et kogu väärtusahel saavutab ühised eesmärgid.

Muudatusettepanek 732
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetused standardite kehtestamiseks
aitavad kiirendada uudsete biokaupade ja 
-teenuste turulejõudmist.

Vajaduse korral kasutatakse toetusi
standardite kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.5 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võetakse tulevikku suunatud meetmeid 
kõigis biomajanduse sektorites, sealhulgas 

Võetakse tulevikku suunatud meetmeid 
kõigis biomajanduse sektorites, sealhulgas 



AM\907980ET.doc 111/126 PE492.814v01-00

ET

arendatakse ülemaailmseid, Euroopat, 
liikmesriike ja piirkondi hõlmavaid 
andmebaase, näitajaid ja mudeleid. 
Arendatakse Euroopa biomajanduse 
vaatluskeskust liidu ja kogu maailma 
teadustöö ja innovatsiooni jälgimiseks ja 
kaardistamiseks, tulemuslikkuse 
põhinäitajate väljatöötamiseks ning 
innovatsioonipoliitika jälgimiseks 
biomajanduses.

arendatakse ülemaailmseid, Euroopat, 
liikmesriike ja piirkondi hõlmavaid 
andmebaase, näitajaid ja mudeleid. 
Arendatakse Euroopa biomajanduse 
vaatluskeskust, mis ühendab kõik teaduse, 
tööstuse ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmad liidu ja kogu maailma 
teadustöö ja innovatsiooni jälgimiseks ja 
kaardistamiseks, tulemuslikkuse 
põhinäitajate väljatöötamiseks ning 
innovatsioonipoliitika jälgimiseks 
biomajanduses.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 3. Energiatõhusus ja turvaline, puhas ja 
tõhus energia

Or. ro

Muudatusettepanek 735
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Energiatarbimise ning CO2-jalajälje 
vähendamine aruka ja säästva kasutuse abil

3.1. Energiatõhususe suurendamine ning
energiatarbimise ja CO2-jalajälje 
vähendamine aruka ja säästva kasutuse abil

Or. ro
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Muudatusettepanek 736
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Energiatarbimise ning CO2-jalajälje 
vähendamine aruka ja säästva kasutuse
abil

3.1. Energiatarbimise ning CO2-jalajälje 
vähendamine aruka ja säästva
energiatootmise ja -kasutuse abil

Or. en

Muudatusettepanek 737
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet. Raamprogramm 
„Horisont 2020” võiks toetada ELi 20% 
eesmärgi ületamist, edendades 
tulemuslikumalt taastuvenergia tootmist 
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ja kasutuselevõttu ning innovatsiooni 
energiatõhususe valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks
viisidest, kuidas vähendada energiavajadust 
ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Uute ja 
olemasolevate peaaegu saastevabade 
hoonete ehitamiseks,
taastuvenergiatehnoloogia arendamiseks,
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus koos taastuvenergiaga
osutuda üheks tõhusaimaks viisiks, kuidas 
vähendada energiavajadust ning
energiasektori CO2-heidet ning samal ajal 
suurendada energiavarustuse kindlust, 
vähendada keskkonna- ja kliimamõju ning 
suurendada ja kindlustada ELi
konkurentsivõimet ja juhtpositsiooni 
ülemaailmsel tasandil. Selle 
ühiskonnaprobleemi lahendamise raames 
ei rahastata seetõttu teadus- ja 
arendustegevust, mille eesmärgiks on 
fossiilkütustest energia tootmine.

Or. en
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Selgitus

Taastuvenergia ja energiatõhusus on Euroopa Komisjoni energia tegevuskavas aastani 2050 
arvatud nö kindlate valikute hulka (mida ei ole vaja hiljem kahetseda). Nii energiatõhususe 
kui ka taastuvenergiatehnoloogia alast teadus- ja arendustegevust tuleb hoogustada, et 
saavutada eesmärgid ja säilitada ELi juhtpositsioon kõnealuses valdkonnas. Seetõttu tuleb 
praegusel avaliku sektori poolse rahastamise piiramise ajastul käsitada iga raamprogrammi 
„Horisont 2020” eelarvest fossiilkütustel põhinevale tehnoloogiale kulutatud eurot kui punkti 
„Turvaline, puhas ja tõhus energia” eesmärkidega vastuollu sattumist.

Muudatusettepanek 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks
viisidest, kuidas vähendada energiavajadust 
ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades on sageli ebatõhusad ja ei ole 
peaaegu üldse säästlikud ning mõjutavad 
märkimisväärselt keskkonda ja 
kliimamuutusi. Uute ja olemasolevate
peaaegu saastevabade ja positiivse 
energiabilansiga hoonete ehitamiseks,
taastuvenergiatehnoloogia arendamiseks,
ülitõhusate ja säästvate tööstusettevõtete 
loomiseks ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sel moel võib 
energiatõhusus ja energiasääst osutuda 
üheks tõhusaimaks viisiks, kuidas 
vähendada energiavajadust ning samal ajal 
suurendada energiavarustuse kindlust, 
vähendada keskkonna- ja kliimamõju ning 
suurendada ELi konkurentsivõimet ja 
juhtpositsiooni ülemaailmsel tasandil.
Selle ühiskonnaprobleemi lahendamise 
raames ei rahastata seetõttu teadus- ja 
arendustegevust, mille eesmärgiks on 
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fossiilkütustel põhinev tehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 740
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis
(sealhulgas meretransport) ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ja laevade
ehitamiseks, ülitõhusate tööstusettevõtete 
loomiseks ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 741
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks,
taastuvenergiatehnoloogia arendamiseks,
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet ja kindlustada ELi 
juhtpositsiooni kõnealuses valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. Peaaegu 
saastevabade hoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 

Energiaallikad ja tarbimisharjumused 
Euroopa tööstustes, transpordis, ehitustel ja 
linnades ei ole peaaegu üldse säästlikud 
ning mõjutavad märkimisväärselt 
keskkonda ja kliimamuutusi. 
Liginullenergiahoonete ehitamiseks, 
ülitõhusate tööstusettevõtete loomiseks 
ning äriühingute, üksikisikute, 
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kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

kogukondade ja linnade massiliseks 
toimimiseks energiatõhusate 
lähenemisviiside kohaselt ei piisa ainult 
tehnoloogiaarengust, vaid on vaja ka 
tehnoloogiaväliseid lahendusi, näiteks uusi 
nõustamis-, rahastamis- ja nõudluse 
juhtimise teenuseid. Sellisel moel võib 
energiatõhusus osutuda üheks tõhusaimaks 
viisidest, kuidas vähendada 
energiavajadust ning samal ajal suurendada 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
keskkonna- ja kliimamõju ning suurendada 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaks 2050 tuleb saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine 80–95% võrra. Kõigist 
energia tegevuskava 2050 
stsenaariumidest ilmneb, et selle sajandi 
keskpaigaks moodustavad 
energiatehnoloogiatest suurima osa 
taastuvenergiatehnoloogiad ja et 
energiatõhususel on eesmärkide 
saavutamisel otsustav roll. Seetõttu on 
kohane suunata käesoleva eesmärgi 
saavutamise eelarvest 85% 
taastuvenergiat ja energia lõpptarbimise 
tõhusust käsitlevatele teadusuuringutele 
ja innovatsioonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 744
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – alapunkt 3.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.1. Energiatarbimise vähendamiseks ja 
energiaraiskamise lõpetamiseks ning samas 
ühiskonnale ja majandusele vajalike 
teenuste tagamiseks ei piisa üksnes sellest, 
et massiturule tuuakse rohkem, tõhusaid, 
kulude suhtes konkurentsivõimelisi, 
keskkonnasäästlikke ning arukamaid 
tooteid ja teenuseid, vaid tuleb integreerida 
komponendid ja seadmed viisil, mis 
koostöös optimeeriksid hoonete, teenuste 
ning tööstuse üldise energiakasutuse.

3.1.1. Energiatõhususe tagamiseks ja 
energiaraiskamise lõpetamiseks ning samas 
ühiskonnale ja majandusele vajalike 
teenuste tagamiseks ei piisa üksnes sellest, 
et massiturule tuuakse rohkem, tõhusaid, 
kulude suhtes konkurentsivõimelisi, 
keskkonnasäästlikke ning arukamaid 
tooteid ja teenuseid, vaid tuleb integreerida 
komponendid ja seadmed viisil, mis 
koostöös optimeeriksid hoonete, teenuste 
ning tööstuse üldise energiakasutuse.

Or. it

Muudatusettepanek 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate täieliku heakskiidu ja kasu 
eesmärgil (sealhulgas tarbijate võimalus 
jälgida oma energiatarbimist) vajab 
kõnealuste tehnoloogialahenduste ja 
teenuste energiatõhusus kohandamist ja 
optimeerimist keskkondadele ja 
keskkondades, milles neid kasutatakse. 
Selleks ei piisa ainult teadusuuringuist, 
uuendusliku info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
arendamisest ja katsetamisest ning seire- ja 
kontrollimeetodeist, vaid on tarvis ka 
ulatuslikke esitlusprojekte ning 
turustuseelseid kasutusnäiteid koostalitluse 
ja laiendamiskõlblikkuse tagamiseks. 
Taolised projektid peaksid seadma 

Tarbijate täieliku heakskiidu ja kasu 
eesmärgil (sealhulgas tarbijate võimalus 
jälgida oma energiatarbimist) vajab 
kõnealuste tehnoloogialahenduste ja 
teenuste energiatõhusus kohandamist ja 
optimeerimist keskkondadele ja 
keskkondades, milles neid kasutatakse. 
Selleks ei piisa ainult teadusuuringuist, 
uuendusliku info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
arendamisest ja katsetamisest ning seire- ja 
kontrollimeetodeist, vaid on tarvis ka 
ulatuslikke esitlusprojekte ning 
turustuseelseid kasutusnäiteid koostalitluse 
ja laiendamiskõlblikkuse tagamiseks. 
Taolised projektid peaksid seadma 
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eesmärgiks ühiskorra väljatöötamise, mille 
kohaselt kogutakse, võrreldakse ja 
analüüsitakse energiatarbimise ja 
heitkoguste andmeid, et parandada 
energiakasutuse mõõdetavust, 
läbipaistvust, sotsiaalset vastuvõetavust, 
planeerimist ja nähtavust ning selle 
keskkonnamõju.

eesmärgiks ühiskorra väljatöötamise, mille 
kohaselt kogutakse, võrreldakse ja 
analüüsitakse energiatarbimise ja 
heitkoguste andmeid, et parandada 
energiakasutuse mõõdetavust, 
läbipaistvust, täpsust, sotsiaalset 
vastuvõetavust, planeerimist ja nähtavust 
ning selle keskkonnamõju.

Or. en

Muudatusettepanek 746
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate täieliku heakskiidu ja kasu 
eesmärgil (sealhulgas tarbijate võimalus 
jälgida oma energiatarbimist) vajab 
kõnealuste tehnoloogialahenduste ja 
teenuste energiatõhusus kohandamist ja 
optimeerimist keskkondadele ja 
keskkondades, milles neid kasutatakse. 
Selleks ei piisa ainult teadusuuringuist, 
uuendusliku info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
arendamisest ja katsetamisest ning seire- ja 
kontrollimeetodeist, vaid on tarvis ka 
ulatuslikke esitlusprojekte ning 
turustuseelseid kasutusnäiteid koostalitluse 
ja laiendamiskõlblikkuse tagamiseks. 
Taolised projektid peaksid seadma 
eesmärgiks ühiskorra väljatöötamise, mille 
kohaselt kogutakse, võrreldakse ja 
analüüsitakse energiatarbimise ja 
heitkoguste andmeid, et parandada 
energiakasutuse mõõdetavust, 
läbipaistvust, sotsiaalset vastuvõetavust, 
planeerimist ja nähtavust ning selle 
keskkonnamõju.

Tarbijate täieliku heakskiidu ja kasu 
eesmärgil (sealhulgas tarbijate võimalus 
jälgida oma energiatarbimist) vajab 
kõnealuste tehnoloogialahenduste ja 
teenuste energiatõhusus parandamist,
kohandamist ja optimeerimist
keskkondadele ja keskkondades, milles 
neid kasutatakse. Selleks ei piisa ainult 
teadusuuringuist, uuendusliku info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
arendamisest ja katsetamisest ning seire- ja 
kontrollimeetodeist, vaid on tarvis ka 
ulatuslikke esitlusprojekte ning 
turustuseelseid kasutusnäiteid koostalitluse 
ja laiendamiskõlblikkuse tagamiseks. 
Taolised projektid peaksid seadma 
eesmärgiks ühiskorra väljatöötamise, mille 
kohaselt kogutakse, võrreldakse ja 
analüüsitakse energiatarbimise ja 
heitkoguste andmeid, et parandada 
energiakasutuse mõõdetavust, 
läbipaistvust, sotsiaalset vastuvõetavust, 
planeerimist ja nähtavust ning selle 
keskkonnamõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 747
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2. Tõhusate ja taastuvate kütte-
jahutussüsteemide potentsiaali 
vallandamine

3.1.2. Konkurentsivõimelise 
maksumusega, tõhusate ja taastuvate 
kütte-jahutussüsteemide potentsiaali 
vallandamine

Or. en

Muudatusettepanek 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I Lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning kulutasuv ja tõhus 
tehnoloogia ja süsteemi 
integratsioonimeetodid, näiteks võrgu 
ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist. 
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse kui ka 
elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi: 
päikese soojusenergia, geotermiline 
energia, biomass, soojuspumbad, soojuse ja 
elektri koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises salvestamises 

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning kulutasuv, säästev ja tõhus 
tehnoloogia ja süsteemi 
integratsioonimeetodid, näiteks võrgu 
ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist. 
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse kui ka 
elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi: 
päikese soojusenergia, geotermiline 
energia, biomass, soojuspumbad, soojuse ja 
elektri koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises salvestamises 
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taastuvatest energiaallikatest ning selleks, 
et soodustada kütte ja jahutuse 
hübriidsüsteemide tõhusate 
kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes.

taastuvatest energiaallikatest ning selleks, 
et soodustada kütte ja jahutuse 
hübriidsüsteemide tõhusate 
kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
I Lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning kulutasuv ja tõhus 
tehnoloogia ja süsteemi 
integratsioonimeetodid, näiteks võrgu 
ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist.
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse kui ka 
elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi:
päikese soojusenergia, geotermiline 
energia, biomass, soojuspumbad, soojuse ja 
elektri koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises salvestamises 
taastuvatest energiaallikatest ning selleks,
et soodustada kütte ja jahutuse 
hübriidsüsteemide tõhusate 
kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes.

Kogu liidu ulatuses tarbitakse 
märkimisväärne osa energiast kütteks ja 
jahutuseks ning konkurentsivõimelise 
maksumusega ja tõhus tehnoloogia ja 
süsteemi integratsioonimeetodid, näiteks 
võrgu ühenduvus standarditud keelte ja 
teenustega selles valdkonnas, mõjutaksid 
oluliselt energiavajaduse vähendamist.
Selleks on vaja teha uuringuid ning 
tutvustada nii tööstuse, kaubanduse kui ka 
elamumajanduse uusi süsteeme ja 
komponente, näiteks detsentraliseeritud ja 
kaug-soojaveevarustus, ruumi kütmine 
ning jahutamine. See hõlmaks 
mitmesuguseid tehnoloogialahendusi:
päikese soojusenergia, geotermiline 
energia, biomass, soojuspumbad, soojuse ja 
elektri koostootmine jne ning vastaks 
liginullenergiahoonete ja -aladega seotud 
nõuetele. Täiendavaid läbimurdeid on vaja 
eelkõige termilises salvestamises 
taastuvatest energiaallikatest ning selleks, 
et soodustada energiaallikate ning kütte ja 
jahutuse hübriidsüsteemide tehnoloogia
tõhusate kombinatsioonide arendamist ning 
kasutuselevõttu tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud rakendustes.

Or. en
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Selgitus

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”.
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Muudatusettepanek 750
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1. – alapunkt 3.1.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vähendada tulemuslikumalt 
nõudlust kütte ja jahutuse järele, tuleb 
tõhususmeetmeid samaaegselt täiendada 
vähese CO2-heitega ja 
süsihappegaasivabade kütte- ja 
jahutussüsteemide kättesaadavaks 
tegemisega. Taastuvenergial põhineva 
kütte- ja jahutustehnoloogia võimaluste 
kasutama hakkamine eeldab teadus- ja 
arendustegevuse olulist intensiivistamist. 
Taastuvenergial põhineva kütte- ja 
jahutustehnoloogia kasutuselevõtu 
hoogustamiseks on vaja parandada selle 
tehnoloogia tõhusust ja vähendada tema 
maksumust. Tuleb välja töötada uued 
lahendused, eelkõige 
liginullenergiahoonetele ja -
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piirkondadele. Eelkõige on vaja arendada 
säästvat ja tõhusat biomassi tarneahelat ja 
kasutamist, konkurentsivõimelise 
maksumusega päikesesoojusenergia 
süsteeme ja päikeseküttel hooneid ning 
tõhusaid ja kulutasuvaid maasoojuskütte 
süsteeme, konkurentsivõimelise 
maksumusega soojuspumpasid, tõhusaid 
progressi võimaldavaid tehnoloogiaid 
(soojusenergia salvestamine ja 
hübriidsüsteemid) ning arukaid 
soojusenergiavõrke.

Or. en

Muudatusettepanek 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1. – alapunkt 3.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid. 
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 
veepuhastuse ning IKT lahendustega, 
otsustavalt olulised ühiskonna 
kujundamisel vähese CO2-heitega 
ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid. 
Seoses sellega tuleb edendada 
integreeritud ja süsteemseid 
linnaarengustrateegiaid, milles võetakse 
arvesse energiatõhusust, 
juurdepääsetavust, haljasalasid, 
elupaikade kohandamist ja sotsiaalset 
lõimumist. Samal ajal kahjustavad linnu 
õhukvaliteedi halvenemine ja 
kliimamuutused, mis sunnivad neid välja 
töötama oma leevendus- ja 
kohanemisstrateegiad. Sellest tulenevalt on 
linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 
veepuhastuse ning IKT lahendustega, 
otsustavalt olulised ühiskonna 
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tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

kujundamisel vähese CO2-heitega 
ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1. – alapunkt 3.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid.
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna 
uuenduslikud energialahendused 
(energiatõhusus, elektri- ning kütte- ja 
jahutussüsteemid), integreerituna 
transpordi, jäätmekäitluse ja veepuhastuse 
ning IKT lahendustega, otsustavalt olulised
ühiskonna kujundamisel vähese CO2-
heitega ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid.
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on uuenduslike 
energialahenduste leidmine, mille abil 
vähendada üldist energiatarbimist ja 
laiendada innovatiivseid energiaalaseid 
süsteemseid lahendusi (taastuvenergia,
energiatõhusus, elektri- ning kütte- ja 
jahutussüsteemid), integreerituna 
transpordi, jäätmekäitluse ja veepuhastuse 
ning IKT lahendustega, otsustavalt oluline
ühiskonna kujundamisel taastuvatel 
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väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

energiaallikatel põhinevaks ja 
energiatõhusaks ühiskonnaks. Tuleb 
kavandada sihtotstarbelisi algatusi energia-
, transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus-, keskkonna- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1. – alapunkt 3.1.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid.
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 
veepuhastuse ning IKT lahendustega, 
otsustavalt olulised ühiskonna 
kujundamisel vähese CO2-heitega 
ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid.
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna keskkonnahoidliku
transpordi (sh meretransport) ja 
keskkonnahoidlike sõidukitega, 
jäätmekäitluse ja veepuhastuse ning IKT 
lahendustega, otsustavalt olulised 
ühiskonna kujundamisel vähese CO2-
heitega ühiskonnaks. Tuleb kavandada 
sihtotstarbelisi algatusi energia-, 
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arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

transpordi- ja IKT-sektori tööstuslike 
väärtusahelate puutepunktide loomiseks 
arukate linnarakenduste jaoks. Samal ajal 
on tarvis välja töötada uued 
tehnoloogilised, organisatsioonilised, 
planeerimis- ja ärimudelid ning katsetada 
neid täies mahus, võttes arvesse linnade ja 
ühenduste vajadusi ning vahendeid.
Keskenduda tuleks mitmesuguste 
teadusuuringute seostamisele, et töötada 
välja uusi turulahendusi ja tehnoloogiaid, 
mis põhinevad pikaaegsel visioonil. Vaja 
on ka uuringuid, mis aitavad mõista 
sotsiaalseid, majandus- ja 
kultuuriküsimusi, mida kõnealune 
ümberkujundamine sisaldab.

Or. en


