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Muudatusettepanek 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. Madala hinna ja vähese CO2-heitega 
elektrivarustus

3.2. Jätkusuutlik vähese CO2-heitega 
elektrivarustus

Or. en

Muudatusettepanek 755
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. Madala hinna ja vähese CO2-heitega
elektrivarustus

3.2. Madala hinnaga ja vähesaastav
elektrivarustus

Or. en

Muudatusettepanek 756
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. Madala hinna ja vähese CO2-heitega
elektrivarustus

3.2. Madala hinna ja madala riskiga, 
taastuvenergial põhinev elektrivarustus

Or. en
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Muudatusettepanek 757
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude ja aegunud energiaturu 
struktuuride tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada säästva, 
vähese CO2-heitega elektrienergia turule 
jõudmist. Selle saavutamiseks tuleks 
vähemalt kolm neljandikku „turvalise, 
puhta ja tõhusa energia” eelarvest 
eraldada taastuvenergia tehnoloogiale ja 
energiatõhususele. Seda tuleb teha 
eelkõige alloleva jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 758
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Alates seitsmendast raamprogrammist on 
taastuvenergia kulud oluliselt vähenenud; 
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siiski tuleb kulude vähendamise edasiseks 
stimuleerimiseks vähemalt 2/3 selle 
ülesandega seotud eelarvest eraldada 
taastuvenergia tehnoloogiale ning seda 
tuleb teha eelkõige alloleva jaoks:

Or. en

Selgitus

Ülimalt tähtis on ELi-poolne piisav rahastamine, et saavutada taastuvenergia direktiivis ja 
energia tegevuskavas aastani 2050 esitatud eesmärgid, millega nähakse võimalikult madalate 
kuludega ette taastuvenergiaallikate osakaal 2050. aastaks vähemalt 55% kuni 75% kogu 
lõplikust tarbimisest ja kuni 97% elektritarbimisest.

Muudatusettepanek 759
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt
vähendavad kulusid ning suurendavad
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmise süsteemide kasutuselevõtmine
edeneb liiga aeglaselt suurte kulude tõttu. 
On tungivalt vaja leida jätkusuutlikke 
lahendusi kulude vähendamiseks, et need 
oleksid kättesaadavad ja 
konkurentsivõimelised, ning suurendaksid 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks. 

Or. it

Muudatusettepanek 760
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule 
jõudmist. Seda tuleb teha eelkõige alloleva 
jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, taastuvenergial põhineva ja 
energiatõhusa majanduse loomisel. 
Taastuvelektri tootmine edeneb liiga 
aeglaselt ka seetõttu, et praegused 
energiasüsteemid on mõeldud pikka aega 
valitsenud ettevõtjatele ja tehnoloogiatele, 
millele on kuni praeguseni pühendatud 
enamik maailma ja Euroopa uuringutest 
ja toetustest. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis vähendavad turutõkkeid
ning suurendavad tõhusust ja säästvust, et 
kiirendada taastuvelektrienergia turule 
jõudmist. Seda tuleb teha eelkõige alloleva 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Taastuvenergiaallikate kulud on viimastel 
aastatel märkimisväärselt vähenenud.
Selleks et kulusid edaspidi vähendada ja 
taastuvenergia arendamist stimuleerida, 
tuleb vähemalt 2/3 selle ülesandega 
seotud eelarvest pühendada 
taastuvenergiale. Seda tuleb teha eelkõige 
alloleva jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 762
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seepärast tuleb ette pandud 
tuumaenergiale pühendatud eelarvest 
vähemalt kaks kolmandikku eraldada 
taastuvenergia tehnoloogiale ja 
energiatõhususele ning seda tuleb teha 
eelkõige alloleva jaoks:

Or. en

Muudatusettepanek 763
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
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CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks.

CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Samal ajal tuleb arendada ülemineku 
kütuseallikaid elektri tootmiseks, et 
vähendada nende heiteid ja 
keskkonnamõju, kuni need on võimalik 
asendada vähese CO2-heitega 
alternatiividega. Seda tuleb teha eelkõige 
alloleva jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte 
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Seda tuleb teha eelkõige alloleva jaoks:

Elektril on keskne osa looduskeskkonda 
säästva, vähese CO2-heitega majanduse 
loomisel. Vähese CO2-heitega elektri 
tootmine edeneb liiga aeglaselt suurte
kulude tõttu. On tungivalt vaja leida 
lahendusi, mis märkimisväärselt 
vähendavad kulusid ning suurendavad 
tõhusust ja säästvust, et kiirendada vähese 
CO2-heitega elektrienergia turule jõudmist. 
Meetmetes tuleks keskenduda teadustööle 
ja innovatsioonile taastuvenergia 
tehnoloogiate valdkonnas, nagu muu 
hulgas fotogalvaaniline, päikese-, soojus-
ja tuuleenergia, et parandada nende 
tõhusust ja vähendada nimetatud 
tehnoloogiate kulusid, muutes need turul 
konkurentsivõimelisemaks. Seda on vaja
teha eelkõige alloleva jaoks:

Or. en

Muudatusettepanek 765
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele. Selleks 
tuleks edendada koostööd 
raamprogrammi Horisont 2020 teiste 
osalistega, mis puudutab teadustööd 
uudsete ja tehnoloogiliste materjalide, sh 
haruldaste muldmetallide tooted, ja 
muude esmatähtsate ressursside 
valdkonnas, mis on tuuleturbiinidele 
vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 766
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
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tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele. Et 
paremini kontrollida, kas tuuleenergiaga 
saab seda eesmärki täita, on 
energeetikatehnoloogia strateegilises 
kavas tuuleenergia sektori 
energiamahukate tööstusharude jaoks ette 
nähtud eraldi eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 767
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
30% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Or. en



AM\909647ET.doc 11/168 PE492.826v02-00

ET

Muudatusettepanek 768
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide kujundamisele,
arendamisele, katsetamisele ja 
tutvustamisele, suuremale muundamise 
kasutegurile ning suuremale 
kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 769
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20 % võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 

Tuuleenergiaga seotud eesmärgi kohaselt 
tuleb 2020. aastaks alandada maismaa- ja 
avameretuuleenergia tootmiskulusid kuni 
20% võrreldes 2010. aastaga, kasutada 
rohkem avamerd ning luua võimalused 
nõuetekohaseks liitumiseks elektrivõrguga. 
Keskendutakse teise põlvkonna 
tuuleenergia suuremahuliste 
muundamissüsteemide arendamisele, 
katsetamisele ja tutvustamisele, suuremale 
muundamise kasutegurile ning suuremale 
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kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele.

kättesaadavusele nii maismaal kui ka 
avamerel (sealhulgas kauged piirkonnad ja 
karmide ilmaoludega kohad) ning uutele 
järjestikustele tootmisprotsessidele. Peab 
uurima teostatavust kaugetes ja karmide 
ilmaoludega paikades, kasutades 
asjakohaseid atmosfääri ja ookeani 
modelleerimisvahendeid. Kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks tuleb 
tuuleenergia tööstusalgatusele SET-kava 
raames pühendada eraldi eelarverida.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon ootab oma energia tegevuskavas aastani 2050, et tuuleenergiast saaks 
peamine elektritootmistehnoloogia, mis annab 2050. aastaks 31,6% kuni 48,7% elektrist, 
rohkem kui ükski teine tehnoloogia. Ilma suunatud teadustöö rahastamiseta see võimalik ei 
ole. Selle eelarvereaga ei toetata mitte ainult rahastamist, vaid antakse ka poliitiline 
kindlustunne, mis on vajalik selle tööstusharu investeerimisstrateegiate kavandamiseks ja 
kaasrahastatavate projektide võimendava mõju suurendamiseks.

Muudatusettepanek 770
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päikeseenergia maksumus, sealhulgas 
fotogalvaanilised ja kontsentreeritud 
päikeseenergiat kasutavad süsteemid, 
peaks 2020. aastaks langema 2010. aastaga 
võrreldes poole võrra, juhul kui sellest saab 
elektrituru osa.

Päikeseenergia maksumus, sealhulgas 
fotogalvaanilised ja kontsentreeritud 
päikeseenergiat kasutavad süsteemid, 
peaks 2020. aastaks langema 2010. aastaga 
võrreldes vähemalt poole võrra, juhul kui 
sellest saab elektrituru osa.

Or. it

Muudatusettepanek 771
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist.

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevate 
pikaajalist uuringut ja masstootmise kasu 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist mõistliku ja 
konkurentsivõimelise hinnaga.

Or. it

Muudatusettepanek 772
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist.

Fotogalvaanika puhul on vaja suurema 
jõudlusega tootmisprotsesse ja tooteid
käsitlevat uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 
kasutamist ja uudseid tehnoloogiaid 
käsitlevat pikaajalist uuringut.
Keskendutakse täiustatud võrgu- ja 
ehitusliideste (elektrisüsteemi toimimist 
teenindav võrgu salvestus ja aktiivne 
inverter, uudsed multifunktsionaalsed 
fotogalvaanika moodulid ja süsteemi 
tasakaalu (BoS) elemendid, millel on 
erifunktsioonid seoses integreerimisega) 
arendamisele ning tutvustamisele.

Or. en

Selgitus

Raamprogramm Horisont 2020 peaks aitama kaasa kõikide Euroopa päikeseenergia 
tööstusalgatuse kohaste 2010.–2020. aasta fotogalvaanika ja kontsentreeritud päikeseenergia 
tehnoloogiate tegevuskavades kindlaks määratud eesmärkide saavutamisele.
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Muudatusettepanek 773
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsentreeritud päikeseenergia puhul 
keskendutakse tõhususe suurendamisele 
ning kulude ja keskkonnamõju 
vähendamisele, tutvustatud tehnoloogia 
viimisele tööstuslikku mastaapi, milleks 
tuleb rajada esimene omalaadne jõujaam. 
Katsetatakse lahendusi, mis võimaldavad
tõhusalt ühendada päikeseenergia 
tootmise ja vee soolatustamise.

Kontsentreeritud päikeseenergia puhul 
keskendutakse tõhususe ja juhitavuse 
suurendamisele salvestamise ja 
hübridiseerimise kaudu ning kulude ja 
keskkonnamõju vähendamisele. Lisaks 
teadusuuringute teemadele on eesmärgiks 
edendada tutvustatud tehnoloogia viimist
tööstuslikku mastaapi, milleks tuleb rajada 
esimene omalaadne jõujaam. Lahendused, 
milles ühendatakse päikeseenergia 
tootmine tõhusalt teiste taastuvate 
energiaallikatega, nagu biomass 
hübriidelektrijaamades, võimaldavad 
äriühingutel toota elektrit või kasutada 
seda teistel eesmärkidel, nagu vee 
soolatustamine.

Or. en

Selgitus

Raamprogramm Horisont 2020 peaks aitama kaasa kõikide Euroopa päikeseenergia 
tööstusalgatuse kohaste 2010.–2020. aasta fotogalvaanika ja kontsentreeritud päikeseenergia 
tehnoloogiate tegevuskavades kindlaks määratud eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 774
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas laialdast 

Fotogalvaanika puhul on vaja uusi 
kontseptsioone ja süsteeme käsitlevat 
pikaajalist uuringut ja masstootmise 
katsetamist, pidades silmas nii 
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kasutamist. tsentraliseeritud kui ka väikeste 
detsentraliseeritud 
fotogalvaanikasüsteemide laialdast 
kasutamist ning suurema tähelepanu 
pööramist Euroopa tugevatele külgedele, 
nagu tööstusdisain ja ehituse 
integratsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et paremini kontrollida, kas 
päikeseenergiaga saab seatud eesmärke 
täita, on energeetikatehnoloogia 
strateegilises kavas päikeseenergia sektori 
energiamahukate tööstusharude jaoks ette 
nähtud eraldi eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 776
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2
kogumiseks, transportimiseks ja 
säilitamiseks

välja jäetud

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil 
ülemaailmsel tasandil, et lahendada 
vähese CO2-heitega energia tootmise ja 
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vähese CO2-heitega tööstuse rajamise 
probleem 2050. aastaks. Eesmärk on viia 
elektrisektoris kivisöeküttel ja gaasiküttel 
töötavates jõujaamades CO2 kogumise ja 
säilitamise lisakulud miinimumini 
võrreldes sama laadi elektrijaamadega, 
kus CO2 kogumist ja säilitamist ei toimu, 
ning energiamahukates tööstusrajatistes

Toetatakse eelkõige kogu CO2 kogumise 
ja säilitamise ahela toimivuse tõendamist 
tööstuslikul tasandil, kasutades erinevaid 
tüüpilisi kogumise, transpordi ja 
säilitamise võimalusi. Sellega kaasnevad 
teadusuuringud eesmärgiga arendada 
kõnealust tehnoloogiat edasi ning töötada 
välja konkurentsivõimelisem 
kogumistehnoloogia, täiustatud 
komponendid, integreeritud süsteemid ja 
protsessid, ohutu geoloogiline säilitamine, 
otstarbekad lahendused kogutud CO2
ulatuslikuks korduskasutamiseks, et 
muuta CO2 kogumine ja säilitamine 
kaubanduslikult teostatavaks pärast 
2020. aastat avatavates fossiilkütusel 
töötavates jõujaamades ja muus palju 
CO2-heidet tekitavas tööstuses.

Or. it

Muudatusettepanek 777
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2
kogumiseks, transportimiseks ja 
säilitamiseks

välja jäetud
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CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil 
ülemaailmsel tasandil, et lahendada 
vähese CO2-heitega energia tootmise ja 
vähese CO2-heitega tööstuse rajamise 
probleem 2050. aastaks. Eesmärk on viia 
elektrisektoris kivisöeküttel ja gaasiküttel 
töötavates jõujaamades CO2 kogumise ja 
säilitamise lisakulud miinimumini 
võrreldes sama laadi elektrijaamadega, 
kus CO2 kogumist ja säilitamist ei toimu, 
ning energiamahukates tööstusrajatistes.
Toetatakse eelkõige kogu CO2 kogumise 
ja säilitamise ahela toimivuse tõendamist 
tööstuslikul tasandil, kasutades erinevaid 
tüüpilisi kogumise, transpordi ja 
säilitamise võimalusi. Sellega kaasnevad 
teadusuuringud eesmärgiga arendada 
kõnealust tehnoloogiat edasi ning töötada 
välja konkurentsivõimelisem 
kogumistehnoloogia, täiustatud 
komponendid, integreeritud süsteemid ja 
protsessid, ohutu geoloogiline säilitamine, 
otstarbekad lahendused kogutud CO2
ulatuslikuks korduskasutamiseks, et 
muuta CO2 kogumine ja säilitamine 
kaubanduslikult teostatavaks pärast 
2020. aastat avatavates fossiilkütusel 
töötavates jõujaamades ja muus palju 
CO2-heidet tekitavas tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 778
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2
kogumiseks, transportimiseks ja 

3.2.3. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2
kogumiseks, kasutamiseks, 
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säilitamiseks transportimiseks ja säilitamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 779
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris 
kivisöeküttel ja gaasiküttel töötavates 
jõujaamades CO2 kogumise ja säilitamise 
lisakulud miinimumini võrreldes sama 
laadi elektrijaamadega, kus CO2 kogumist 
ja säilitamist ei toimu, ning 
energiamahukates tööstusrajatistes.

CO2 kogumine ja säilitamine ning 
kogumine ja kasutamine on 
põhivõimalused, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris 
kivisöeküttel ja gaasiküttel töötavates 
jõujaamades CO2 kogumise ja säilitamise 
lisakulud miinimumini võrreldes sama 
laadi elektrijaamadega, kus CO2 kogumist 
ja säilitamist ei toimu, ning 
energiamahukates tööstusrajatistes.

Or. en

Muudatusettepanek 780
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris 

CO2 kogumine ja säilitamine on üks 
võimalustest, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris 
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kivisöeküttel ja gaasiküttel töötavates 
jõujaamades CO2 kogumise ja säilitamise 
lisakulud miinimumini võrreldes sama 
laadi elektrijaamadega, kus CO2 kogumist 
ja säilitamist ei toimu, ning 
energiamahukates tööstusrajatistes.

kivisöeküttel ja gaasiküttel töötavates 
jõujaamades CO2 kogumise ja säilitamise 
lisakulud miinimumini võrreldes sama 
laadi elektrijaamadega, kus CO2 kogumist 
ja säilitamist ei toimu, ning 
energiamahukates tööstusrajatistes.

Or. en

Selgitus

CO2 kogumise ja säilitamise määratlemine süsinikuvaba majanduse saavutamise 
„põhivõimalusena” on tarbetu, arvestades energiatõhususe, taastuvenergia ja võrkude rolli 
nii-öelda kindlate valikutena (mida ei ole vaja hiljem kahetseda) CO2 heitkoguste 
vähendamisel. Samuti tekitab endiselt poleemikat CO2 säilitamise hajuvustegur.

Muudatusettepanek 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris 
kivisöeküttel ja gaasiküttel töötavates 
jõujaamades CO2 kogumise ja säilitamise 
lisakulud miinimumini võrreldes sama 
laadi elektrijaamadega, kus CO2 kogumist 
ja säilitamist ei toimu, ning 
energiamahukates tööstusrajatistes.

CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil ülemaailmsel 
tasandil, et lahendada vähese CO2-heitega 
energia tootmise ja vähese CO2-heitega 
tööstuse rajamise probleem 2050. aastaks. 
Eesmärk on viia elektrisektoris ja eelkõige 
gaasiküttel töötavates jõujaamades CO2
kogumise ja säilitamise lisakulud 
miinimumini võrreldes sama laadi 
elektrijaamadega, kus CO2 kogumist ja 
säilitamist ei toimu, ning energiamahukates 
tööstusrajatistes.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 kogumine ja kasutamine pakub 
võimalust lisandväärtusega 
elektrijaamadest ja tööstusseadmetest 
kogutud CO2 rakendusteks ning võib 
aidata kaasa majanduse CO2 heitkoguste 
vähendamiseks. Tuleb uurida CO2 
kogumise ja kasutamise süsteeme ja 
tehnoloogiaid, mis muundaksid CO2 
kemikaalideks, väetiseks, kütusteks ja 
bioõlideks.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 kogumisega samaaegselt võib 
toimuda CO2 säilitamine keemilistes 
toodetes (CO2 kemikaalideks). Lisaks on 
võimalus kasutada sünteesigaasil 
põhinevat kütuste tootmist säilitamiseks, 
mida on võimalik kasutada kõikuva 
elektritootmise tasakaalustamiseks, 
kaasates taastuva vesiniku. Toodetavat 
kütust saab kasutada tipp-perioodi 
elektritootmiseks. Nende süsteemide jaoks 
on oluline töötada välja madalate 
kuludega ja kütusesõbralikud 
gaasistamise tehnoloogiad.

Or. en

Muudatusettepanek 784
Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – esimene c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tuleb õigeaegselt arendada 
usaldusväärne CO2 taristu, sest enamik 
fossiilkütustel töötavaid elektrijaamu ja 
muid CO2 allikaid ei paikne 
säilitamiskohtade lähedal, mis on paljudel 
juhtudel merepõhja aluspinnases, samal 
ajal kui elektrijaamad paiknevad tavaliselt 
seal, kus nõudlus elektri järele on 
suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse eelkõige kogu CO2 kogumise ja 
säilitamise ahela toimivuse tõendamist 
tööstuslikul tasandil, kasutades erinevaid 
tüüpilisi kogumise, transpordi ja säilitamise 
võimalusi. Sellega kaasnevad 
teadusuuringud eesmärgiga arendada 
kõnealust tehnoloogiat edasi ning töötada 
välja konkurentsivõimelisem 
kogumistehnoloogia, täiustatud 
komponendid, integreeritud süsteemid ja 
protsessid, ohutu geoloogiline säilitamine, 
otstarbekad lahendused kogutud CO2
ulatuslikuks korduskasutamiseks, et muuta 
CO2 kogumine ja säilitamine 
kaubanduslikult teostatavaks pärast 
2020. aastat avatavates fossiilkütusel 
töötavates jõujaamades ja muus palju CO2-
heidet tekitavas tööstuses.

Toetatakse avalik-eraõiguslike 
partnerluste rahastatavaid uuringuid, 
eelkõige kogu CO2 kogumise ja säilitamise 
ahela toimivuse tõendamist tööstuslikul 
tasandil, kasutades erinevaid tüüpilisi 
kogumise, transpordi ja säilitamise 
võimalusi ning CO2 kogumise ja 
kasutamise tehnoloogiaid. Sellega 
kaasnevad avalik-õiguslike partnerluste 
rahastatavad teadusuuringud eesmärgiga 
arendada kõnealust tehnoloogiat edasi ning 
töötada välja konkurentsivõimelisem 
kogumise ja kasutamise tehnoloogia, 
täiustatud komponendid, integreeritud 
süsteemid ja protsessid, ohutu geoloogiline 
säilitamine, otstarbekad lahendused 
kogutud CO2 ulatuslikuks 
korduskasutamiseks, et muuta CO2
kogumine ja säilitamine ning CO2
kogumine ja kasutamine kaubanduslikult 
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teostatavaks pärast 2020. aastat avatavates 
fossiilkütusel töötavates jõujaamades ja 
muus palju CO2-heidet tekitavas tööstuses.

Or. en

Selgitus

Taotleda tuleb mitte ainult CO2 kogumist ja säilitamist, vaid samal ajal ka selle 
keskkonnasäästlikku ja jätkusuutlikku kasutamist. Need uuringud on liiga kallid ja eesmärgiks 
on kaubanduslik kasutamine ning seepärast peab uuringuid kaasrahastama erasektor.

Muudatusettepanek 786
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada 
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia 
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus täismahus, 
sealhulgas võrkudega sidumist. Ookeanil 
toodetav energia, nagu loode-, hoovuse-
või laineenergia võimaldab täiesti 
heitevaba ja prognoositavat 
energiavarustust. Teadustöö peaks 
hõlmama innovatiivseid laboriuuringuid 
seoses usaldusväärsete ja madalate 
kuludega komponentide ning materjalidega 
väga söövitavas ja bioloogiliste 
organismide kogunemist soodustavas 
keskkonnas ning nende materjalide 
tutvustamist Euroopa vete erinevates 
tingimustes.

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada 
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus täismahus, 
sealhulgas võrkudega sidumist. Ookeanil 
toodetav energia, nagu loode-, hoovuse-
või laineenergia võimaldab täiesti 
heitevaba ja prognoositavat 
energiavarustust. Teadustöö peaks 
hõlmama innovatiivseid laboriuuringuid 
seoses usaldusväärsete ja madalate 
kuludega komponentide ning materjalidega 
väga söövitavas ja bioloogiliste 
organismide kogunemist soodustavas 
keskkonnas ning nende materjalide 
tutvustamist Euroopa vete erinevates 
tingimustes. Et paremini kontrollida, kas 
geotermilise energia, hüdro- ja 
mereenergiaga ning muude 
taastuvenergia liikidega saab seatud 
eesmärke täita, on energeetikatehnoloogia 
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strateegilises kavas nende energialiikide 
sektori energiamahukate tööstusharude 
jaoks ette nähtud eraldi eelarverida.

Or. it

Muudatusettepanek 787
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada 
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia 
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus täismahus, 
sealhulgas võrkudega sidumist. Ookeanil 
toodetav energia, nagu loode-, hoovuse-
või laineenergia võimaldab täiesti 
heitevaba ja prognoositavat 
energiavarustust. Teadustöö peaks 
hõlmama innovatiivseid laboriuuringuid 
seoses usaldusväärsete ja madalate 
kuludega komponentide ning materjalidega 
väga söövitavas ja bioloogiliste 
organismide kogunemist soodustavas 
keskkonnas ning nende materjalide 
tutvustamist Euroopa vete erinevates 
tingimustes.

Geotermiline energia, hüdro- ja 
mereenergia ning muud taastuvenergia 
liigid saavad vähendada CO2-heidet 
Euroopa energiavarustuses, suurendada 
paindlikkust muutuvtootmises ja 
energiakasutuses. Eesmärk on saavutada 
kulutasuva ja säästva tehnoloogia 
turuküpsus ning võimaldada selle 
kasutamist tööstuslikus mahus, sealhulgas 
võrkudega sidumist. Ookeanil toodetav 
energia, nagu loode-, hoovuse- või 
laineenergia võimaldab täiesti heitevaba ja 
prognoositavat energiavarustust. Teadustöö 
peaks hõlmama innovatiivseid 
laboriuuringuid seoses usaldusväärsete ja 
madalate kuludega komponentide ning 
materjalidega väga söövitavas ja 
bioloogiliste organismide kogunemist 
soodustavas keskkonnas ning rohkem 
tähelepanu tuleks pöörata nende 
materjalide tutvustamisele Euroopa vete 
erinevates tingimustes, keskendudes 
vastupidavusele, energia kasutuselevõtule 
ja prognoosimisele, alustades 
väiksemahulistest tutvustusmudelitest.

Or. en
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Muudatusettepanek 788
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4 a. Ülemineku energiaallikate 
keskkonnamõju vähendamine
Vähese CO2-heitega majanduse 
tegevuskavas on näidatud, et gaas võib 
lühikeses kuni keskpikas perspektiivis 
energiasüsteemi ümberkujundamisele 
kaasa aidata. Selle üleminekuperioodi 
jooksul on heite vähendamiseks vaja 
märkimisväärselt investeerida ülemineku 
energiaallikate turvaliste ja 
usaldusväärsete vähesaastavate 
energiatehnoloogiate alastesse 
teadusuuringutesse, arendustegevusse, 
esitlusse ja turuleviimisele. 
Tehnoloogiauuringud ja esitlusprojektid 
peaksid parandama omamaise tavapärase 
ja mittetavapärase CO2 kui elektritootmise 
ning kombineeritud kütte ja jahutuse 
peamise kütuseallika keskkonnatoimet, 
riskijuhtimist ja turvalisust. Eesmärk on 
vähendada nende heiteid ja 
keskkonnamõju, kuni need on võimalik 
asendada ja väljendada vähese CO2-
heitega alternatiividega.

Or. en

Muudatusettepanek 789
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa energiapoliitika ja CO2-heite 
vähendamise eesmärkide täitmiseks tuleb 

Euroopa energiapoliitika ja CO2-heite 
vähendamise eesmärkide täitmiseks tuleb 



AM\909647ET.doc 25/168 PE492.826v02-00

ET

välja töötada uued kütused ja liikuvad 
energiaallikad. See on eriti oluline aruka, 
keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi probleemi lahendamisel. 
Kõnealuse tehnoloogia ja alternatiivkütuste 
väärtusahelad ei ole piisavalt välja töötatud 
ning nende tõendamist tuleb kiirendada.

välja töötada ümbersuunamised, uued 
kütused ja liikuvad energiaallikad. See on 
eriti oluline aruka, keskkonnahoidliku ja 
integreeritud transpordi probleemi 
lahendamisel. Kõnealuse tehnoloogia ja 
alternatiivkütuste väärtusahelad ei ole 
piisavalt välja töötatud ning nende 
tõendamist tuleb kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse biomassi 
varude suuremahulist tootmist 
konkurentsivõimeliste tootmiskuludega 
erinevates geograafilistes ja 
ilmastikutingimustes ning logistiliste 
kitsaskohtadega. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 791
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada uue põlvkonna 
erinevate väärtusahelate biokütuste 
looduskeskkonda säästvat ja 
kliimasõbraliku tootmist ning soojuse ja 
energia väga energiatõhusat koostootmist 
biomassist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erineva 
biomassi kui tooraine süsinikuvõlga, sh 
maakasutuse otsesed ja kaudsed 
muutused, erinevaid geograafilisi ja 
ilmastikutingimusi ning logistilisi 
kitsaskohti. Säästva bioenergeetikatööstuse 
arengut 2020. aastale järgnevatel aastatel 
hakkab toetama pikaajaline 
uurimisprogramm. Need meetmed 
täiendavad eelmiste etappide 
teadusuuringuid (lähteaine, bioressursid) 
ning järgmiste etappide teadusuuringuid 
(integreerimine sõidukiparkidesse), mida 
tehakse seoses muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Or. it

Muudatusettepanek 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise ja 
kolmanda põlvkonna erinevate 
väärtusahelate biokütuste laialdast 
täielikult säästvat tootmist ning soojuse ja 
energia ülitõhusat koostootmist biomassist, 
sealhulgas CO2 kogumist ja säilitamist. 
Eesmärk on välja töötada bioenergia 
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kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

mitmesugused kasutusvõimalused eri 
arenguastmes ja neid tutvustada, võttes 
arvesse erinevaid geograafilisi ja 
ilmastikutingimusi ning logistilisi 
kitsaskohti. Säästva bioenergeetikatööstuse 
arengut 2020. aastale järgnevatel aastatel 
hakkab toetama pikaajaline 
uurimisprogramm. Need meetmed 
täiendavad eelmiste etappide 
teadusuuringuid (lähteaine, bioressursid) 
ning järgmiste etappide teadusuuringuid 
(integreerimine sõidukiparkidesse), mida 
tehakse seoses muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist, sealhulgas CO2 kogumist ja 
säilitamist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 

Bioenergeetika eesmärk on viia kõige 
paljulubavamad tehnoloogialahendused 
äriküpsuseni, et võimaldada teise 
põlvkonna erinevate väärtusahelate 
biokütuste laialdast säästvat tootmist ning 
soojuse ja energia ülitõhusat koostootmist 
biomassist. Eesmärk on välja töötada 
bioenergia mitmesugused 
kasutusvõimalused eri arenguastmes ja 
neid tutvustada, võttes arvesse erinevaid 
geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning 
logistilisi kitsaskohti. Säästva 
bioenergeetikatööstuse arengut 
2020. aastale järgnevatel aastatel hakkab 
toetama pikaajaline uurimisprogramm. 
Need meetmed täiendavad eelmiste 
etappide teadusuuringuid (lähteaine, 
bioressursid) ning järgmiste etappide 
teadusuuringuid (integreerimine 
sõidukiparkidesse), mida tehakse seoses 
muude asjakohaste 
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muude asjakohaste 
ühiskonnaprobleemidega.

ühiskonnaprobleemidega.

Or. en

Selgitus

CO2 kogumine ja säilitamine ei ole bioenergeetiline tehnoloogia.

Muudatusettepanek 795
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
kümme korda. Sel eesmärgil toetatakse 
ulatuslikke esitlusi ja turustuseelseid 
kasutusnäiteid teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja 
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
konkurentsivõimeline kütuseelemendiahel 
ja püsiv vesinikutehnoloogia tootmine ning 
taristu. Piisavalt suurteks läbimurreteks 
turul ning asjakohaste standardite 
väljatöötamiseks on tarvis tugevat riiklikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
vähemalt kümme korda. Sel eesmärgil 
toetatakse ulatuslikke esitlusi ja 
turustuseelseid kasutusnäiteid 
teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja 
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
konkurentsivõimeline kütuseelemendiahel 
ja püsiv vesinikutehnoloogia tootmine ning 
taristu. Piisavalt suurteks läbimurreteks 
turul ning asjakohaste standardite 
väljatöötamiseks on tarvis tugevat riiklikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

Or. it

Muudatusettepanek 796
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
kümme korda. Sel eesmärgil toetatakse 
ulatuslikke esitlusi ja turustuseelseid 
kasutusnäiteid teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja 
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
konkurentsivõimeline kütuseelemendiahel 
ja püsiv vesinikutehnoloogia tootmine ning 
taristu. Piisavalt suurteks läbimurreteks 
turul ning asjakohaste standardite 
väljatöötamiseks on tarvis tugevat riiklikku 
ja rahvusvahelist koostööd.

Kütuseelemendi- ja vesinikutehnoloogial 
on suur potentsiaal aidata kaasa Euroopa 
energiaprobleemide lahendamisele. 
Kõnealuse tehnoloogia muutmine turul 
konkurentsivõimeliseks nõuab 
märkimisväärset kulude vähendamist. 
Näiteks transpordis tuleb 
kütuseelemendisüsteemi kulusid 
vähendada järgmise kümne aasta jooksul 
kümme korda. Sel eesmärgil toetatakse 
esitlusi ja turustuseelseid kasutusnäiteid 
teisaldatavate, paiksete ja 
transpordirakenduste ning seotud teenuste 
kohta, samuti pikaajalist uurimistööd ja
tehnoarendust, et luua üleeuroopaline 
jätkusuutlik kütuseelemendiahel ja püsiv 
vesinikutehnoloogia tootmine ning taristu. 
Piisavalt suurteks läbimurreteks turul ning 
asjakohaste standardite väljatöötamiseks on 
tarvis tugevat riiklikku ja rahvusvahelist 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On olemas palju uusi pikaajalise 
potentsiaaliga valikuid, näiteks pulbrist 
koosnev metalliline kütus,
fotosünteesivate mikroorganismide 
toodetav kütus (vees ja maismaal) ning 
kunstliku fotosünteesi abil saadud kütused. 

On olemas palju uusi pikaajalise 
potentsiaaliga valikuid, fotosünteesivate 
mikroorganismide toodetav kütus (vees ja 
maismaal) ning kunstliku fotosünteesi abil 
saadud kütused. Need uued suundumused 
võivad sisaldada tõhusama 
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Need uued suundumused võivad sisaldada 
tõhusama energiamuundamise võimalust, 
kulude suhtes konkurentsivõimelisemat ja 
säästvamat tehnoloogiat ning 
kasvuhoonegaaside heite osas peaaegu 
neutraalseid protsesse, mis ei konkureeri 
põllumajandusmaadega. Toetust antakse 
eelkõige nende uute ja muude võimalike
tehnoloogialahenduste viimiseks laborist 
turustamiseelsele esitlusele 2020. aastaks.

energiamuundamise võimalust, kulude 
suhtes konkurentsivõimelisemat ja 
säästvamat tehnoloogiat ning 
kasvuhoonegaaside heite osas peaaegu 
neutraalseid protsesse, mis ei konkureeri 
põllumajandusmaadega. Toetust antakse 
eelkõige säästvate ja turvaliste 
tehnoloogialahenduste viimiseks laborist 
esitlusele, keskendudes energia 
olelusringi kuludele ja keskkonnamõjule.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3 a. Paindlikud ja tõhusad 
fossiilkütuseid kasutavad elektrijaamad –
võimaldades vahelduvat taastuvenergiat
Paindlikud ja tõhusad fossiilkütuseid 
kasutavad elektrijaamad on siiski 
vajalikud, et tagada võrkude stabiilsus 
ning elektri tarnekindlus. 
Üleminekuperioodil, liikudes madala 
CO2-heitega majanduse suunas, on meil 
probleem, kuidas tasakaalustada 
mitmetest taastuvenergia allikatest saadav 
elekter paindlikest tavalistest 
elektrijaamadest saadava elektriga. 
Tavalised elektrijaamad on ehitatud 
baaskoormusel töötamiseks, arvestades, et 
kui neid varundatakse taastuvenergiaga, 
töötavad need tihti osalise koormusega. 
Sellisel koormusel on nad vähem tõhusad, 
mõjutades heitkoguseid.
On vaja läbi viia teadusuuring, et 
optimeerida tavaliste elektrijaamade 
paindlikkus ja tõhusus osakoormusega 
töötamisel, sealjuures tagades, et paindlik 
ja tõhus varundamine on saadaval, et 



PE492.826v02-00 32/168 AM\909647ET.doc

ET

toetada taastuvenergia kasvu ning järk-
järgult võimaldada erinevatest 
taastuvenergia allikatest pärineva elektri 
suuremat integreerimist võrku.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4. Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk 3.4. Ühtne, arukas ja paindlik Euroopa 
energiavõrk

Or. en

Muudatusettepanek 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijasõbraliku ja üha väiksema CO2-
heitega elektrisüsteemi loomiseks tuleb 
elektrivõrkudega seoses täita kolm 
omavahel seotud ülesannet: luua 
üleeuroopaline turg, integreerida suurel 
hulgal uusi taastuvaid energiaallikaid ning 
tulla toime miljonite tarnijate ja tarbijate 
(üha rohkem majapidamisi on nii tarnijad 
kui ka tarbijad), sealhulgas 
elektrisõidukiomanike vastastikmõjuga. 
Tulevastel elektrivõrkudel on otsustav 
tähtsus üleminekul CO2-heite vabale 
elektrisüsteemile, kusjuures tarbijaile on 
tagatud täiendav paindlikkus ja 
kulutõhusus. Olulisim eesmärk on aastaks 
2020 üle kanda ja jaotada 35 % hajutatud 

Tarbijasõbraliku ja üha väiksema CO2-
heitega elektrisüsteemi loomiseks tuleb 
energiavõrkudega seoses täita kolm 
omavahel seotud ülesannet: luua 
üleeuroopaline turg, integreerida suurel 
hulgal uusi taastuvaid energiaallikaid ning 
tulla toime miljonite tarnijate ja tarbijate 
(üha rohkem majapidamisi on nii tarnijad 
kui ka tarbijad), sealhulgas 
elektrisõidukiomanike vastastikmõjuga. 
Tulevastel elektrivõrkudel on otsustav 
tähtsus üleminekul CO2-heite vabale 
elektrisüsteemile, kusjuures tarbijaile on 
tagatud täiendav paindlikkus ja 
kulutõhusus. Olulisim eesmärk on aastaks 
2020 üle kanda ja jaotada 35% hajutatud ja 



AM\909647ET.doc 33/168 PE492.826v02-00

ET

ja kontsentreeritud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit.

kontsentreeritud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit.

Or. en

Muudatusettepanek 801
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijasõbraliku ja üha väiksema CO2-
heitega elektrisüsteemi loomiseks tuleb 
elektrivõrkudega seoses täita kolm 
omavahel seotud ülesannet: luua 
üleeuroopaline turg, integreerida suurel 
hulgal uusi taastuvaid energiaallikaid ning 
tulla toime miljonite tarnijate ja tarbijate 
(üha rohkem majapidamisi on nii tarnijad 
kui ka tarbijad), sealhulgas 
elektrisõidukiomanike vastastikmõjuga. 
Tulevastel elektrivõrkudel on otsustav 
tähtsus üleminekul CO2-heite vabale
elektrisüsteemile, kusjuures tarbijaile on 
tagatud täiendav paindlikkus ja 
kulutõhusus. Olulisim eesmärk on aastaks 
2020 üle kanda ja jaotada 35 % hajutatud 
ja kontsentreeritud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit.

Tarbijasõbraliku ja üha rohkem 
taastuvenergial põhineva elektrisüsteemi 
loomiseks tuleb elektrivõrkudega seoses 
täita kolm omavahel seotud ülesannet: luua 
üleeuroopaline turg, integreerida suurel 
hulgal uusi taastuvaid energiaallikaid ning 
tulla toime miljonite tarnijate ja tarbijate 
(üha rohkem majapidamisi on nii tarnijad 
kui ka tarbijad), sealhulgas 
elektrisõidukiomanike vastastikmõjuga. 
Tulevastel elektrivõrkudel on otsustav 
tähtsus üleminekul täielikult 
taastuvenergial põhinevale 
elektrisüsteemile, kusjuures tarbijaile on 
tagatud täiendav paindlikkus ja 
kulutõhusus. Olulisim eesmärk on aastaks 
2020 üle kanda ja jaotada 35% hajutatud ja 
kontsentreeritud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi energianõudlust ja -pakkumist 
edukalt tasakaalustavate valikute puhul 
tuleb arvesse võtta võimalikult vähese heite 
ja madala maksumuse vajadust. Uus 
elektrisüsteemide tehnoloogia ja 
kahesuunalise digitaalside taristu vajavad 
uurimist ja elektrivõrku integreerimist. See 
aitab parandada kavandamist, seiret, 
kontrolli ja võrkude turvalist käitamist 
tavalistes ja hädaolukordades, tulla toime 
tarnijate ja klientide vastastikmõjuga ning 
transportida ja korraldada energiavoogu 
ning sellega kaubelda. Tulevase taristu 
kasutuselevõtmiseks tuleks näitajates ja 
kulude-tulude analüüsis arvesse võtta kogu 
energiasüsteemi hõlmavad kaalutlused. 
Peale selle luuase maksimaalne sünergia 
arukate võrkude ja 
telekommunikatsioonivõrkude vahel, et 
vältida investeeringute dubleerimist ja 
kiirendada arukate energiateenuste 
kasutuselevõttu.

Kõigi energianõudlust ja -pakkumist 
edukalt tasakaalustavate valikute puhul 
tuleb arvesse võtta võimalikult vähese heite 
ja madala maksumuse vajadust. Uus 
elektrisüsteemide tehnoloogia, nõudluse 
juhtimine ja kahesuunalise digitaalside 
taristu vajavad uurimist ja elektrivõrku 
integreerimist. See aitab parandada 
kavandamist, seiret, kontrolli ja võrkude 
turvalist käitamist tavalistes ja 
hädaolukordades, tulla toime tarnijate ja 
klientide vastastikmõjuga ning transportida 
ja korraldada energiavoogu ning sellega 
kaubelda. Tulevase taristu 
kasutuselevõtmiseks tuleks näitajates ja 
kulude-tulude analüüsis arvesse võtta kogu 
energiasüsteemi hõlmavad kaalutlused. 
Peale selle luuase maksimaalne sünergia 
arukate võrkude ja 
telekommunikatsioonivõrkude vahel, et 
vältida investeeringute dubleerimist ja 
kiirendada arukate energiateenuste 
kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uued energiasäilitusvahendid (sealhulgas 
nii ulatuslikud vahendid kui ka akud) ja 
sõidukisüsteemid tagavad vajaliku 
paindlikkuse tootmise ja nõudluse vahel. 
Täiustatud IKT-tehnoloogia suurendab 
elektrinõudluse paindlikkust, tagades 
tarbijaile (tööstus-, äri- ja elamuvaldkond) 
vajalikud automaatikavahendid.

Uued energiasäilitusvahendid (sealhulgas 
nii ulatuslikud vahendid kui ka akud) ja 
sõidukisüsteemid tagavad vajaliku 
paindlikkuse tootmise ja nõudluse vahel. 
Täiustatud IKT-tehnoloogia suurendab 
elektrinõudluse paindlikkust, tagades 
tarbijaile (tööstus-, äri- ja elamuvaldkond) 
vajalikud automaatika- ja 
juhtimisvahendid.
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Or. en

Muudatusettepanek 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4 a. Mittefossiilse kütuse 
tasakaalustamise tehnoloogiad
Vastavalt komisjoni analüüsile energia 
tegevuskavas aastani 2050 tuleb liidu 
elektrisektori CO2-heidet 2030. aastaks 
vähendada 93–99%. Seepärast ei ole liidu 
pikaajaliste kliima- ja energiaeesmärkide 
täitmiseks võimalik liidus pärast 2030. 
aastat kasutada fossiilkütusel töötavat 
tehnoloogiat ega mis tahes 
süsinikuheitega tehnoloogiat (või selliste 
tehnoloogiate kasutamine tuleb piirata 
täieliku miinimumini). Sellega seoses on 
tungivalt vaja täiendavaid 
teadusuuringuid, et kiirendada paindlike 
ja täielikult säästvate mittefossiilse kütuse 
tasakaalustamise tehnoloogiate 
väljatöötamist ja kasutuselevõttu, selleks 
et erinevate taastuvenergiaallikate 
pakkumise kiiret kasvu edukalt 
integreerida.
Fossiilkütuste tehnoloogiat ei rahastata 
raamprogrammist Horisont 2020, sest see 
on küps tehnoloogia ning saab küpsete 
fossiilkütuste tööstuselt juba piisavalt 
toetust. Sellise süsinikuheitega 
tehnoloogia rahastamine liidu piiratud 
avalikest ressurssidest ei ole kooskõlas 
liidu CO2-heite vähendamise 
tegevuskavaga aastani 2050.

Or. en
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Muudatusettepanek 805
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On tarvis uusi pikaajalist tõhusamat ja 
kulude suhtes konkurentsivõimelisemat 
tehnoloogiat. Arengut tuleb kiirendada 
multidistsiplinaarsete uuringute abil, et 
saavutada teadusele tuginevaid läbimurdeid 
energiatõhususega seotud käsitlusviisides 
ja edumeelses tehnoloogias (näiteks 
nanoteadus, materjaliteadus, tahkete 
kehade füüsika, IKT, bioteadused,
andmetöötlus ja kosmos) ning arendada 
innovatsiooni tulevastes ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiates.

On tarvis uusi pikaajalist tõhusamat ja 
kulude suhtes konkurentsivõimelisemat 
tehnoloogiat. Arengut tuleb kiirendada 
multidistsiplinaarsete uuringute abil, et 
saavutada teadusele tuginevaid läbimurdeid 
energiatõhususega seotud käsitlusviisides 
ja edumeelses tehnoloogias (näiteks 
nanoteadus, materjaliteadus, tahkete 
kehade füüsika, IKT, bioteadused, 
andmetöötlus, kosmos, esmatähtsate 
metallide tootmine jäätmetest, jääkidest ja 
kõrvalsaadustest) ning arendada 
innovatsiooni tulevastes ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiates.

Or. en

Selgitus

Turvalist, puhast ja tõhusat energiat ei ole võimalik saavutada ilma laiulatuslike uuendusteta, 
mis põhinevad mõnedel esmatähtsatel metallidel. Tuleb kaaluda kõiki tehnoloogilisi viise 
nende metallide saamiseks, sh jäätmetest, mis on multidistsiplinaarne teadusuuring.

Muudatusettepanek 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgetasemelisi uuringuid on vaja ka 
lahenduste leidmiseks, mis võimaldavad 
energiasüsteemidel kohaneda muutuvate 
kliimatingimustega. Prioriteedid on 
kohandatavad uute teaduslike ning 
tehnoloogiliste vajaduste ja võimalustega 
või hiljuti ilmnenud nähtustega, millega 

Kõrgetasemelisi uuringuid on vaja ka 
lahenduste leidmiseks, mis võimaldavad 
energiasüsteemidel kohaneda muutuvate 
kliimatingimustega. Tuleb käsitleda 
päikese- ja tuuleenergia hootisest 
olemusest tulenevaid probleeme. 
Prioriteedid on kohandatavad uute 
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seoses võib esile kerkida ühiskonnale 
olulise tähtsusega riske ning mis võivad 
ilmneda raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise käigus.

teaduslike ning tehnoloogiliste vajaduste ja 
võimalustega või hiljuti ilmnenud 
nähtustega, millega seoses võib esile 
kerkida ühiskonnale olulise tähtsusega 
riske ning mis võivad ilmneda 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 807
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrgetasemelisi uuringuid on vaja ka 
lahenduste leidmiseks, mis võimaldavad 
energiasüsteemidel kohaneda muutuvate 
kliimatingimustega. Prioriteedid on 
kohandatavad uute teaduslike ning 
tehnoloogiliste vajaduste ja võimalustega 
või hiljuti ilmnenud nähtustega, millega 
seoses võib esile kerkida ühiskonnale 
olulise tähtsusega riske ning mis võivad 
ilmneda raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise käigus.

See võib hõlmata teadusuuringuid ja 
tutvustusprojekte, et parandada uute 
energiaallikate, nagu mittetavapärased 
süsivesinikud, keskkonnatoimet, 
riskijuhtimist ja turvalisust.
Kõrgetasemelisi uuringuid on vaja ka 
lahenduste leidmiseks, mis võimaldavad 
energiasüsteemidel kohaneda muutuvate 
kliimatingimustega. Prioriteedid on 
kohandatavad uute teaduslike ning 
tehnoloogiliste vajaduste ja võimalustega 
või hiljuti ilmnenud nähtustega, millega 
seoses võib esile kerkida ühiskonnale 
olulise tähtsusega riske ning mis võivad 
ilmneda raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.7 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised uuenduslikud lahendused 
keskenduvad turul soodsatele reguleerimis-
, haldus- ja rahastamistingimuste loomisele 
vähe CO2-heidet tekitavate,
taastuvenergiaga seotud ning 
energiatõhusust võimaldavate
tehnoloogiate ja lahenduste jaoks. Toetust 
antakse meetmetele, mis soodustavad 
energiapoliitika rakendamist, ettevalmistusi 
investeeringute kasutuselevõtuks ning 
toetavad suutlikkuse suurendamist ja on 
üldiselt omaksvõetavad.

Sellised uuenduslikud lahendused 
keskenduvad turul soodsatele reguleerimis-
, haldus- ja rahastamistingimuste loomisele 
taastuvenergiaga seotud ning 
lõppkasutajale energiatõhusate
tehnoloogiate ja lahenduste jaoks. Toetust 
antakse meetmetele, mis soodustavad 
energiapoliitika rakendamist, ettevalmistusi 
investeeringute kasutuselevõtuks ning 
toetavad suutlikkuse suurendamist ja on 
üldiselt omaksvõetavad, võimaldades 
üldist osalust.

Or. en

Muudatusettepanek 809
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.7 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti 3.6 ja käesoleva punkti kontekstis 
peab jätkuma tegevusprogramm „Arukas 
energeetika – Euroopa”, mida 
rakendatakse edukalt konkurentsivõime ja 
innovatsiooni programmi vahendusel, 
samuti praeguse raamprogrammi 
Horisont 2020 ambitsioonikate 
eelarveliste vahendite eraldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 810
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 
Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, et täita liidu 
energia- ja kliimamuutuste poliitikas 
ettenähtud eesmärke. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses.

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 
Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, et täita liidu 
energia- ja kliimamuutuste poliitikas 
ettenähtud eesmärke. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses. Võetakse ametlikult ja 
läbipaistvalt arvesse tööstusharu panust 
Euroopa tööstusalgatuse juhtimisse, 
seoses rahastamise prioriteetidega, mis on 
määratletud Euroopa tööstusalgatuse 
rakenduskavades. Kõnealuseid algatusi 
rahastatakse SET-kava eelarverea raames 
tehnoloogiate jaoks loodud suunatud 
eelarveridadest.

Or. en

Selgitus

Üksikute tööstusalgatuste suunatud eelarveread tagavad parema läbipaistvuse ning aitavad 
vältida lehmakauplemist üksteist täiendavate tehnoloogiate vahel, nagu taastuvenergia 
tehnoloogiad, energiatõhusus ja arukad võrgud.

Muudatusettepanek 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 
Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, et täita liidu 
energia- ja kliimamuutuste poliitikas 
ettenähtud eesmärke. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses.

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 
Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, et täita liidu 
energia- ja kliimamuutuste poliitikas 
ettenähtud eesmärke. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses. Võetakse arvesse tööstusharu 
panust Euroopa tööstusalgatuse 
juhtimisse seoses rahastamise 
prioriteetidega, mis on määratletud 
Euroopa tööstusalgatuse 
rakenduskavades. Kõnealuseid algatusi 
rahastatakse SET-kava eelarverea raames 
tehnoloogiate jaoks loodud suunatud 
eelarveridadest.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 

Prioriteetide kindlaksmääramisel kõnealuse 
ülesandega seotud meetmete 
rakendamiseks lähtutakse vajadusest 
tugevdada energiavaldkonna uuringute ja 
innovatsiooni Euroopa mõõdet. 
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Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, et täita liidu 
energia- ja kliimamuutuste poliitikas 
ettenähtud eesmärke. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses.

Põhieesmärk on toetada strateegilise 
energiatehnoloogia kava (SET-kava) 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava rakendamist, eelkõige 
tehnoloogiate kohta, mis aitavad kindlasti 
täita liidu energia- ja kliimamuutuste 
poliitikas ettenähtud eesmärke aastateks 
2020 ja 2050, keskendudes samal ajal 
tehnoloogiatele, mis aitavad luua kõige 
rohkem töökohti. SET-kava tegevus- ja 
rakenduskavad annavad seega väärtusliku 
panuse tööprogrammide väljatöötamisse. 
SET-kava haldamisstruktuuri kasutades 
tehakse kindlaks prioriteedid ja 
kooskõlastatakse energiavaldkonna 
teadusuuringud ja innovatsioon kogu liidu 
ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 813
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetehnoloogilises tegevuskavas 
juhindutakse liidu energiapoliitikast ja 
asjakohaste õigusaktide sätetest. 
Toetatakse keskkonna loomist, mis 
soodustab esitletud tehnoloogiliste ja 
teenustega seotud lahenduste, protsesside 
ning vähese CO2-heitega tehnoloogiat ja 
energiatõhusust käsitlevate poliitiliste 
algatuste laialdast kasutamist kogu liidus. 
See võib hõlmata energiatõhususe ja 
taastuvenergia investeeringute arendamise 
ja täiustamisega seotud tehnilise abi 
toetamist.

Mittetehnoloogilises tegevuskavas 
juhindutakse liidu energiapoliitikast ja 
asjakohaste õigusaktide sätetest. 
Toetatakse keskkonna loomist, mis 
soodustab esitletud tehnoloogiliste ja 
teenustega seotud lahenduste, protsesside 
ning taastuva energia tehnoloogiat ja 
energiatõhusust käsitlevate poliitiliste 
algatuste laialdast kasutamist kogu liidus. 
See võib hõlmata energiatõhususe ja 
taastuvenergia investeeringute arendamise
ja täiustamisega seotud tehnilise abi 
toetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 814
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 
rakendamise seisukohast. Võidakse iga 
juhtumi puhul eraldi ette näha, et SET-
kavas sisalduvad Euroopa tööstusalgatused 
tuleb vajaduse korral muuta ametlikuks 
avaliku ja erasektori partnerluseks 
eesmärgiga tõsta riikliku rahastamise taset 
ja suurendada nende koostoimet ning 
stimuleerida ühiseid teadusuuringuid ja 
innovatsioonimeetmeid liikmesriikide 
vahel. Koostöös liikmesriikidega tuleks 
kaaluda võimalusi toetada riiklikesse 
teadusasutuste liitudesse, esmajoones SET-
kava alusel loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära.

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 
rakendamise seisukohast. Teadustegevuse 
kiirendamiseks mõeldud uuenduslike 
vahendite, nt „patendipuulide” 
väljatöötamine võimaldab jagada 
tööstusomandi õigusi, makstes piisavat 
hüvitist nende õiguste omanikele, samuti 
oleks asjakohane anda selles valdkonnas 
välja innovatsiooniauhindu, et soodustada 
teadustegevuse seotumaks muutmist ning 
võimaldada avaliku ja erasektori poolt 
tehtavate jõupingutuste kiirendamist.
Võidakse iga juhtumi puhul eraldi ette 
näha, et SET-kavas sisalduvad Euroopa 
tööstusalgatused tuleb vajaduse korral 
muuta ametlikuks avaliku ja erasektori 
partnerluseks eesmärgiga tõsta riikliku 
rahastamise taset ja suurendada nende 
koostoimet ning stimuleerida ühiseid 
teadusuuringuid ja innovatsioonimeetmeid 
liikmesriikide vahel. Koostöös 
liikmesriikidega tuleks kaaluda võimalusi 
toetada riiklikesse teadusasutuste 
liitudesse, esmajoones SET-kava alusel 
loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära.

Or. fr
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Muudatusettepanek 815
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 
rakendamise seisukohast. Võidakse iga 
juhtumi puhul eraldi ette näha, et SET-
kavas sisalduvad Euroopa 
tööstusalgatused tuleb vajaduse korral 
muuta ametlikuks avaliku ja erasektori 
partnerluseks eesmärgiga tõsta riikliku 
rahastamise taset ja suurendada nende 
koostoimet ning stimuleerida ühiseid 
teadusuuringuid ja 
innovatsioonimeetmeid liikmesriikide 
vahel. Koostöös liikmesriikidega tuleks 
kaaluda võimalusi toetada riiklikesse 
teadusasutuste liitudesse, esmajoones SET-
kava alusel loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära.

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 
rakendamise seisukohast. Koostöös 
liikmesriikidega tuleks kaaluda võimalusi 
toetada riiklikesse teadusasutuste 
liitudesse, esmajoones SET-kava alusel 
loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 816
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 

Partnerlus Euroopa sidusrühmadega on 
oluline ressursside jagamise ja ühise 
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rakendamise seisukohast. Võidakse iga 
juhtumi puhul eraldi ette näha, et SET-
kavas sisalduvad Euroopa tööstusalgatused 
tuleb vajaduse korral muuta ametlikuks 
avaliku ja erasektori partnerluseks 
eesmärgiga tõsta riikliku rahastamise taset 
ja suurendada nende koostoimet ning 
stimuleerida ühiseid teadusuuringuid ja 
innovatsioonimeetmeid liikmesriikide 
vahel. Koostöös liikmesriikidega tuleks 
kaaluda võimalusi toetada riiklikesse 
teadusasutuste liitudesse, esmajoones SET-
kava alusel loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära.

rakendamise seisukohast. Võidakse iga 
juhtumi puhul eraldi ette näha, et SET-
kavas sisalduvad Euroopa tööstusalgatused 
tuleb vajaduse korral muuta ametlikuks 
avaliku ja erasektori partnerluseks 
eesmärgiga tõsta riikliku rahastamise taset 
ja suurendada nende koostoimet ning 
stimuleerida ühiseid teadusuuringuid ja 
innovatsioonimeetmeid liikmesriikide 
vahel. Koostöös liikmesriikidega tuleks 
kaaluda võimalusi toetada riiklikesse 
teadusasutuste liitudesse, esmajoones SET-
kava alusel loodud Euroopa Energiaalaste 
Teadusuuringute Liitu kuuluvaid teadlasi, 
et koondada riiklikud uurimisressursid ja 
taristud Euroopa huvide seisukohalt 
pakiliste teadusuuringute tegemiseks. 
Rahvusvahelised kooskõlastusmeetmed 
toetavad SET-kava prioriteete muutuva 
geomeetria põhimõtte kohaselt, võttes 
arvesse riikide võimalusi ja eripära. 
Raamprogrammi Horisont 2020 ei 
rahastata mehhanismide kaudu, milleks 
on vaja riikliku kaasrahastamise 
ühiskasutust, välja arvatud selliste 
meetmete olemasolul, mis võimaldavad 
täielikult osaleda projektipartneritel 
nendest riikidest, kes kaasrahastamises 
osaleda ei saa.

Or. en

Muudatusettepanek 817
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiga jälgida rakendamise kulgu, 
töötatakse Euroopa Komisjoni SET-kava 
infosüsteemi ja sidusrühmade koostöö 
põhjal välja tulemuslikkuse põhinäitajad, 
mis viimaste arengusuundade 

Eesmärgiga jälgida rakendamise kulgu, 
töötatakse Euroopa Komisjoni SET-kava 
infosüsteemi ja sidusrühmade koostöö 
põhjal välja tulemuslikkuse põhinäitajad, 
mis viimaste arengusuundade 
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arvessevõtmiseks korrapäraselt läbi 
vaadatakse. Laiemas tähenduses püütakse 
kõnealuse probleemiga seotud 
rakendusmeetmete abil saavutada paremat 
kooskõla liidu asjakohaste programmide, 
algatuste ja poliitika, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, toetudes 
eelkõige arukat spetsialiseerumist 
hõlmavatele riiklikele ja piirkondlikele 
strateegiatele ning heitkogustega 
kauplemise süsteemile, näiteks seoses 
esitlusprojekte toetavate mehhanismidega.

arvessevõtmiseks korrapäraselt läbi 
vaadatakse. Laiemas tähenduses püütakse 
kõnealuse probleemiga seotud 
rakendusmeetmete abil saavutada paremat 
kooskõla liidu asjakohaste programmide, 
algatuste ja poliitika, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, toetudes 
eelkõige arukat spetsialiseerumist 
hõlmavatele riiklikele ja piirkondlikele 
strateegiatele ning heitkogustega 
kauplemise süsteemile, näiteks seoses 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
valdkonna esitlusprojekte toetavate 
mehhanismidega.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.8 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuste tegemise ja turule viimise 
prioriteedid peaksid põhinema programmi 
„Arukas energeetika – Euroopa” edul, 
mis on alates oma loomisest 2003. aastal 
rahastanud rohkem kui 500 Euroopa 
projekti, kaasates rohkem kui 3500 
Euroopa organisatsiooni. „Arukas 
energeetika – Euroopa” peaks jätkama 
sarnaste eesmärkidega ning seda peaks 
juhtima samal viisil, nagu seda on tehtud 
siiani.

Or. en

Muudatusettepanek 819
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport ning liikuvus

Or. en

Muudatusettepanek 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1. Ressursitõhus ja keskkonnasäästlik 
transport

4.1. Ressursitõhus, soodne ja 
keskkonnasäästlik transport

Or. en

Muudatusettepanek 821
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on seadnud poliitiliseks 
eesmärgiks vähendada 2050. aastaks CO2-
heidet 60 %. Eesmärk on vähendada 
tavakütusel töötavate autode osakaalu 
linnaliikluses poole võrra ning luua 
suuremates linnakeskustes 2030. aastaks 
CO2-heiteta logistikasüsteem. Vähest 
CO2-heidet tekitavate kütuste osakaal 
peaks lennunduses 2050. aastaks 
suurenema 40 %-ni ning 
merendussektoris tuleks punkrikütustega 
kaasnevat CO2-heidet 2050. aastaks 
vähendada 40 %.

välja jäetud
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Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 822
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on seadnud poliitiliseks 
eesmärgiks vähendada 2050. aastaks CO2-
heidet 60 %. Eesmärk on vähendada 
tavakütusel töötavate autode osakaalu 
linnaliikluses poole võrra ning luua 
suuremates linnakeskustes 2030. aastaks 
CO2-heiteta logistikasüsteem. Vähest CO2-
heidet tekitavate kütuste osakaal peaks 
lennunduses 2050. aastaks suurenema 40 
%-ni ning merendussektoris tuleks 
punkrikütustega kaasnevat CO2-heidet 
2050. aastaks vähendada 40 %.

Euroopa on seadnud poliitiliseks 
eesmärgiks vähendada 2050. aastaks CO2-
heidet võrreldes 1990. aastate tasemega 
60%. Eesmärk on vähendada tavakütusel 
töötavate autode osakaalu linnaliikluses 
poole võrra ning luua suuremates 
linnakeskustes 2030. aastaks CO2-heiteta 
logistikasüsteem. Vähest CO2-heidet 
tekitavate kütuste osakaal peaks 
lennunduses 2050. aastaks suurenema 
40%-ni ning merendussektoris tuleks 
punkrikütustega kaasnevat CO2-heidet 
2050. aastaks vähendada 40% võrreldes 
2005. aasta tasemega.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides; VALGE RAAMAT „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas”, Brüssel, 28.3.2011, 
COM(2011) 144 final.

Muudatusettepanek 823
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine lõik



PE492.826v02-00 48/168 AM\909647ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad 
olulisel määral välja töötada ja kasutusele 
võtta vajalikke lahendusi kõigi 
transpordiliikide jaoks. See vähendab
märkimisväärselt transpordist tulenevat 
keskkonnakahjulikku heidet (näiteks CO2,
NOx ja SOx), vähendab sõltuvust 
fossiilkütustest ja selle kaudu transpordi 
mõju elurikkusele ning säilitab
loodusvarasid.

Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad 
olulisel määral välja töötada ja kasutusele 
võtta vajalikke lahendusi kõigi 
transpordiliikide jaoks 
konkurentsivõimeliste turuhindadega, 
vähendada märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside ja 
keskkonnakahjulike gaaside heidet 
(näiteks NOx ja SOx), vähendada 
sõltuvust fossiilkütustest ja selle kaudu 
vähendada transpordi mõju elurikkusele 
ning säilitada loodusvarasid.

Or. it

Selgitus

On mõeldamatu määratleda keskkonnakahjulikuna süsinikdioksiidi, mis on klorofülli 
fotosünteesi aluseks.

Muudatusettepanek 824
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle valdkonna tegevuses keskendutakse 
lõpptoodetele, kuid käsitletakse ka lihtsat 
ja ökodisaini ning tootmisprotsesse, milles 
ringlussevõtt on integreeritud 
projekteerimisetappi.

Selle valdkonna tegevuses keskendutakse 
lõpptoodetele, kuid käsitletakse ka lihtsat 
ja ökodisaini ning tootmisprotsesse, võttes 
arvesse kogu olelusringi protsessi, milles 
ringlussevõtt on integreeritud 
projekteerimisetappi.

Or. en

Muudatusettepanek 825
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 3 – alapunkt 4.1.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
konkurentsivõimeliste turuhindadega
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

Or. it

Muudatusettepanek 826
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline 
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused mitte ainult autodele, vaid ka 
rongidele, trammidele, bussidele ja 
elektrijalgratastele. Tehnoloogilised 
läbimurded aitavad ka parandada 
tavapäraste käivitussüsteemide 
keskkonnatoimet.



PE492.826v02-00 50/168 AM\909647ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 827
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine on oluline
transpordist tuleneva CO2-heite ja saaste 
vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.

(a) Keskkonnahoidlikuma 
käivitustehnoloogia väljatöötamine ja 
kasutuselevõtu kiirendamine, logistika 
edasine arendamine ja uued kütused on 
olulised transpordist tuleneva CO2-heite ja 
saaste vähendamiseks või selle tekke 
lõpetamiseks. Vajalikud on 
elektrimootoritel ja akudel, 
kütuseelementidel või hübriidajamitel 
põhinevad uued ja uuenduslikud 
lahendused. Tehnoloogilised läbimurded 
aitavad ka parandada tavapäraste 
käivitussüsteemide keskkonnatoimet.
Seepärast tuleks rohkem keskenduda 
katselisele uue põlvkonna 
teadusuuringute taristule ja uutele 
tehnoloogiatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 828
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
kasutamisele ja haldamisele ning 

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, helikopterite 
maandumisväljakute, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
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autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele.

kasutamisele ja haldamisele ning 
autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 3 – alapunkt 4.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
kasutamisele ja haldamisele ning 
autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele.

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
kasutamisele ja haldamisele ning 
autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele, milles on 
erilisel kohal eraldatud piirkonnad ja 
saared.

Or. es
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Muudatusettepanek 830
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
kasutamisele ja haldamisele ning 
autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele.

See aitab optimeerida transporditoiminguid 
ja vähendada ressursside tarbimist. 
Keskendutakse lennuväljade, sadamate, 
logistikaplatvormide ning maismaa- ja 
meretranspordi taristu tõhusale 
kasutamisele ja haldamisele ning 
autonoomsele ja tõhusale hooldusele ning 
inspekteerimissüsteemidele. Eriti 
pööratakse tähelepanu taristu 
vastupidavusele kliima suhtes, 
olelusringipõhisele lähenemisele 
tuginevatele kulutasuvatele lahendustele 
ning uute materjalide laialdasemale 
kasutusele, mis võimaldab tõhusamat ja 
madalamate kuludega hooldust. 
Tähelepanu pööratakse ka kättesaadavusele 
ja sotsiaalsele kaasatusele. Selleks et 
rakendada kütuseelementidel põhinevaid 
uusi ja uuenduslikke lahendusi, on kogu 
Euroopas vaja nõuetekohast taristut 
vesiniku säilitamiseks, sh geoloogiline 
säilitamine, ja nendega varustamiseks.

Or. en

Selgitus

Vesiniku transport võib CO2-heidet märkimisväärselt vähendada.

Muudatusettepanek 831
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas lõik – alapunkt 4.1.3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See toob kasu suurele ja üha suuremale 
osale elanikkonnast, kes elab ja töötab 
linnades või käib linnades tööl ja vaba aega 
veetmas. Arendamist ja katsetamist 
vajavad uued liikuvuskontseptsioonid, 
transpordikorraldus, logistika- ja 
planeerimislahendused, mis aitavad 
vähendada õhusaastet ja müra ning 
suurendada tõhusust. Tuleks arendada ühis-
ja kergtransporti ning muid 
ressursitõhusaid transpordivalikuid, 
käsitades neid eramootorsõidukite tegeliku 
alternatiivina, ning toetada arukate 
transpordisüsteemide sagedasemat 
kasutamist ning uuenduslikku nõudluse
juhtimist.

See toob kasu suurele ja üha suuremale 
osale elanikkonnast, kes elab ja töötab 
linnades või käib linnades tööl ja vaba aega 
veetmas. Arendamist ja katsetamist 
vajavad uued liikuvuskontseptsioonid, 
transpordikorraldus, logistika-, 
liikuvuskorralduse ja 
planeerimislahendused, mis aitavad 
vähendada liiklusõnnetusi, õhusaastet ja 
müra ning parandada tervist ja suurendada 
ruumikasutust ja tõhusust. Tuleks 
arendada ühis- ja kergtransporti ning muid 
ressursitõhusaid transpordivalikuid, 
käsitades neid eramootorsõidukite tegeliku 
transpordiliikidevahelise koostalitluse 
alternatiivina, ning toetada arukate 
transpordisüsteemide sagedasemat 
kasutamist ning uuenduslikku nõudluse 
juhtimist, nagu autode jagamine ja 
ühiskasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 832
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk on saavutatav, kui 
rakendatakse täielikult 
transpordiliikidevaheline rändvedude 
süsteem ning välditakse tarbetut 
transpordikasutust. See tähendab suuremat 
transpordiliikidevahelist integreeritust, 
transpordiahelate optimeerimist ning 
paremini integreeritud 
transporditeenuseid. Sellised uuenduslikud 
lahendused hõlbustavad muu hulgas 
vananeva elanikkonna ja vähem kaitstud 

See eesmärk on saavutatav, kui 
rakendatakse täielikult 
transpordiliikidevaheline rändvedude ja 
liikuvussüsteem ning välditakse tarbetut 
transpordikasutust. See tähendab suuremat 
transpordi- ja elektrooniliste 
infosüsteemide vahelist integreeritust, 
ühendvedude ja liikuvusahelate
optimeerimist ning paremini integreeritud 
transpordi- ja logistikateenuseid. Sellised 
uuenduslikud lahendused hõlbustavad muu 
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liiklejate juurdepääsu. hulgas vananeva elanikkonna, piiratud 
liikumisvõimega isikute ja puuetega ning 
vähem kaitstud liiklejate juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk on saavutatav arukate 
transpordirakenduste ja 
haldamissüsteemide väljatöötamise ja 
ulatusliku kasutamise teel. Selleks on vaja: 
kogu Euroopat hõlmavaid koostoimivaid 
kavandamise, nõudluse juhtimise, teabe- ja 
maksesüsteeme ning teabevoogude, 
haldussüsteemide, taristuvõrkude ja 
liikuvusteenuste täielikku integreeritust 
uude ühisesse ühendvedude raamistikku, 
mis põhineb avatud platvormidel. See 
tagab paindlikkuse ja kiire reageerimise 
kriisiolukordades ja äärmuslikes 
ilmastikuoludes, kujundades 
ümberreisimise veoliikide lõikes. Uued 
positsioneerimis-, navigeerimis- ja 
ajamääratlemisseadmed, mille kasutamine 
sai võimalikuks satelliitnavigatsiooni 
süsteemide Galileo ja EGNOS 
rakendamise tulemusena, on vahendid, mis 
aitavad kõnealust eesmärki saavutada.

See eesmärk on saavutatav arukate 
transpordirakenduste ja 
haldamissüsteemide väljatöötamise ja 
ulatusliku kasutamise teel. Selleks on vaja: 
kogu Euroopat hõlmavaid koostoimivaid 
kavandamise, nõudluse juhtimise, teabe- ja 
maksesüsteeme ning teabevoogude, 
haldussüsteemide, taristuvõrkude ja 
liikuvusteenuste täielikku integreeritust 
uude ühisesse ühendvedude raamistikku, 
mis põhineb avatud platvormidel. See 
tagab paindlikkuse ja kiire reageerimise 
kriisiolukordades ja äärmuslikes 
ilmastikuoludes, kujundades 
ümberreisimise veoliikide lõikes. Uued 
positsioneerimis-, navigeerimis- ja 
ajamääratlemisseadmed, mille kasutamine 
sai võimalikuks satelliitnavigatsiooni 
süsteemide Galileo ja EGNOS 
rakendamise tulemusena, on vahendid, mis
aitavad kõnealust eesmärki saavutada.
Samuti aitab seda eesmärki saavutada 
käitumisteaduste laiem rakendamine, et 
mõista, kuidas me reisimisviise valime, 
pidades meeles, et iga transpordiliik peab 
toime tulema erinevate probleemidega 
ning transpordiliike iseloomustavad 
erinevad tehnoloogia integreerimistsüklid.

Or. en
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Muudatusettepanek 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk on saavutatav arukate 
transpordirakenduste ja 
haldamissüsteemide väljatöötamise ja 
ulatusliku kasutamise teel. Selleks on vaja: 
kogu Euroopat hõlmavaid koostoimivaid 
kavandamise, nõudluse juhtimise, teabe- ja 
maksesüsteeme ning teabevoogude, 
haldussüsteemide, taristuvõrkude ja 
liikuvusteenuste täielikku integreeritust 
uude ühisesse ühendvedude raamistikku, 
mis põhineb avatud platvormidel. See 
tagab paindlikkuse ja kiire reageerimise 
kriisiolukordades ja äärmuslikes 
ilmastikuoludes, kujundades 
ümberreisimise veoliikide lõikes. Uued 
positsioneerimis-, navigeerimis- ja 
ajamääratlemisseadmed, mille kasutamine 
sai võimalikuks satelliitnavigatsiooni 
süsteemide Galileo ja EGNOS 
rakendamise tulemusena, on vahendid, mis 
aitavad kõnealust eesmärki saavutada.

See eesmärk on saavutatav arukate 
transpordirakenduste ja 
haldamissüsteemide väljatöötamise ja 
ulatusliku kasutamise teel. Selleks on vaja: 
kogu Euroopat hõlmavaid koostoimivaid 
kavandamise, nõudluse juhtimise, teabe-, 
piletimüügi- ja maksesüsteeme ning 
teabevoogude, haldussüsteemide, 
taristuvõrkude ja liikuvusteenuste täielikku 
integreeritust uude ühisesse ühendvedude 
raamistikku, mis põhineb avatud 
platvormidel. See tagab paindlikkuse ja 
kiire reageerimise kriisiolukordades ja 
äärmuslikes ilmastikuoludes, kujundades 
ümberreisimise veoliikide lõikes. Uued 
positsioneerimis-, navigeerimis- ja 
ajamääratlemisseadmed, mille kasutamine 
sai võimalikuks satelliitnavigatsiooni 
süsteemide Galileo ja EGNOS 
rakendamise tulemusena, on vahendid, mis 
aitavad kõnealust eesmärki saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 835
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle abil on võimalik vähendada survet 
transpordisüsteemile ning parandada 
ohutust ja kaubaveomahtu. Nende 
kontseptsioonide abil on võimalik näiteks 
kombineerida kõrgtehnoloogilised ja 

Selle abil on võimalik vähendada survet 
transpordisüsteemile ning parandada 
ohutust ja kaubaveomahtu. Nende 
kontseptsioonide abil on võimalik näiteks 
kombineerida kõrgtehnoloogilised ja 
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keskkonda vähe mõjutavad sõidukid ning 
arukad, turvalised, sõidukitesse paigaldatud 
ja taristupõhised süsteemid (nt autorongid). 
Tegevusega toetatakse ka e-kaubaveo ehk 
paberkandjata kaubaveo idee arendamist, 
mille kohaselt seotakse veoliikideüleselt 
kaubavoogude elektroonilised ja füüsilised 
infovood, teenused ja maksed.

keskkonda vähe mõjutavad sõidukid ning 
arukad, turvalised, sõidukitesse paigaldatud 
ja taristupõhised süsteemid (nt väiksed 
bimodaalsed süsteemid, autorongid). 
Tegevusega toetatakse ka e-kaubaveo ehk 
paberkandjata kaubaveo idee arendamist, 
mille kohaselt seotakse veoliikideüleselt 
kaubavoogude elektroonilised ja füüsilised 
infovood, teenused ja maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 836
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks käsitletakse 
transpordisüsteemide korralduse, 
haldamise, tulemuslikkuse ja riskitegurite 
järelevalve aspekte ning keskendutakse 
õhusõidukite, sõidukite ja laevade 
konstruktsioonile ja käitamisele, taristule ja 
terminalidele. Tähelepanu koondatakse 
passiivsetele ja aktiivsetele 
ohutusmeetmetele, ennetavale ohutusele 
ning tõhustatud automatiseerimis- ja 
koolitusprotsessidele, et vähendada 
inimlike eksimuste mõju. Ilmastiku mõju ja 
loodusõnnetuste paremaks 
prognoosimiseks, hindamiseks ja 
leevendamiseks töötatakse välja 
konkreetsed vahendid ja meetodid. 
Tegevuses keskendutakse ka turvalisuse 
aspektidele reisijate- ja kaubavoogude 
planeerimisel ning juhtimisel, 
õhusõidukite, sõidukite ja laevade 
kontseptsioonile, liiklusele ja 
süsteemijuhtimisele ning terminalide 
projekteerimisele.

Selle eesmärgi saavutamiseks käsitletakse 
transpordisüsteemide korralduse, 
haldamise, tulemuslikkuse ja riskitegurite 
järelevalve aspekte ning keskendutakse 
õhusõidukite, sõidukite ja laevade 
konstruktsioonile ja käitamisele, taristule ja 
terminalidele. Tähelepanu koondatakse 
üleminekule turvalisematele transpordi-
ja liikuvussüsteemidele, passiivsetele ja 
aktiivsetele ohutusmeetmetele, ennetavale 
ohutusele ning tõhustatud 
automatiseerimis- ja koolitusprotsessidele, 
et vähendada inimlike eksimuste mõju. 
Ilmastiku mõju ja loodusõnnetuste 
paremaks prognoosimiseks, hindamiseks ja 
leevendamiseks töötatakse välja 
konkreetsed vahendid ja meetodid. 
Tegevuses keskendutakse ka turvalisuse 
aspektidele reisijate- ja kaubavoogude 
planeerimisel ning juhtimisel, 
õhusõidukite, sõidukite ja laevade 
kontseptsioonile, liiklusele ja 
süsteemijuhtimisele ning terminalide 
projekteerimisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 837
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aidates säilitada edumaad uue tehnoloogia 
valdkonnas ning võimaldades alandada 
olemasolevate tootmisprotsesside 
maksumust, toetavad teadusuuringud ja 
innovatsioon majanduskasvu ning kõrget 
kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade 
säilimist Euroopa transporditööstuses üha 
tugevneva konkurentsi tingimustes. Kaalul 
on konkurentsivõime säilitamine olulises 
majandussektoris, mis vahetult moodustab 
6,3 % liidu SKPst ning annab tööd 
13 miljonile töötajale Euroopas. 
Erieesmärkide hulgas on järgmise 
põlvkonna uuenduslike 
transpordivahendite väljatöötamine ning 
aluse loomine ülejärgmisele, mis tähendab 
tööd uudsete kontseptsioonide ja 
projektidega ning arukate 
kontrollisüsteemide ja tõhusate
tootmisprotsesside loomiseks. Euroopa 
eesmärk on tõusta maailmas 
juhtpositsioonile kõigi transpordiliikide 
tõhususe ja ohutuse valdkonnas.

Aidates säilitada edumaad uue tehnoloogia 
valdkonnas ning võimaldades alandada 
olemasolevate tootmisprotsesside 
maksumust ning parandada nende 
ressursi- ja energiatõhusust, toetavad 
teadusuuringud ja innovatsioon 
majanduskasvu ning kõrget 
kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade 
säilimist Euroopa transporditööstuses üha 
tugevneva konkurentsi tingimustes. Kaalul 
on konkurentsivõime säilitamine olulises 
majandussektoris, mis vahetult moodustab 
6,3% liidu SKPst ning annab tööd 
13 miljonile töötajale Euroopas. 
Erieesmärkide hulgas on järgmise 
põlvkonna uuenduslike 
transpordivahendite väljatöötamine ning 
aluse loomine ülejärgmisele, mis tähendab 
tööd uudsete kontseptsioonide ja 
projektidega ning arukate 
kontrollisüsteemide ja ressursitõhusate
tootmisprotsesside loomiseks. Euroopa 
eesmärk on tõusta maailmas 
juhtpositsioonile kõigi transpordiliikide 
tõhususe ja ohutuse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 838
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt 4.3.1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk aitab suurendada Euroopa 
juhtpositsiooni õhusõidukite, kiirrongide, 
linna- ja linnalähedase raudteetranspordi, 
maanteesõidukite, elektrisõidukite, 
merematkelaevade, parvlaevade ja 
spetsialiseeritud kõrgtehnoloogiliste 
laevade ja mereplatvormide valdkonnas. 
See hoogustab Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet seoses tulevaste 
tehnoloogiate ja süsteemidega ning toetab 
nende mitmekesistamist uute turgude 
hõlvamisel ka muudes kui 
transpordisektoris. See tähendab, et 
töötatakse välja ka uuenduslikud ja ohutud 
õhusõidukid, sõidukid ja laevad, millesse 
on paigaldatud tõhusad käivitusseadmed 
ning kõrgtehnoloogilised ja arukad 
kontrollisüsteemid.

See eesmärk aitab suurendada Euroopa 
juhtpositsiooni õhusõidukite, 
tiivikõhusõidukite, regionaal- ja 
kommertslende tegevate lennukite, 
kiirrongide, linna- ja linnalähedase 
raudteetranspordi, maanteesõidukite, 
elektrisõidukite, merematkelaevade, 
parvlaevade ja spetsialiseeritud 
kõrgtehnoloogiliste laevade ja 
mereplatvormide valdkonnas. See 
hoogustab Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet seoses tulevaste 
tehnoloogiate ja süsteemidega ning toetab 
nende mitmekesistamist uute turgude 
hõlvamisel ka muudes kui 
transpordisektoris. See tähendab, et 
töötatakse välja ka uuenduslikud ja ohutud 
õhusõidukid, sõidukid ja laevad, millesse 
on paigaldatud tõhusad käivitusseadmed 
ning kõrgtehnoloogilised ja arukad 
kontrollisüsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt 4.3.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3.4 a. Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemid EGNOS ja 
Galileo on Euroopa strateegiline 
investeering. Nende eripärad ja 
tööomadused positsioneerimisel ja 
ajastamisel on nii kaupade kui ka 
inimeste liikuvuse valdkonna uute 
transpordi juhtimissüsteemide 
edendamisel otsustava tähtsusega ning 
hõlmavad kõiki transpordiliike. Uute 
esmatähtsate navigatsioonisüsteemide, 



AM\909647ET.doc 59/168 PE492.826v02-00

ET

nagu vastutustundlik sõitmine, liikluse 
arukas juhtimine, õnnetuste vältimine ja 
nende mõju piiramine, elektri jõul 
töötavad sõidukid, ning nendega seotud 
navigatsiooni jaoks on vaja 
usaldusväärset ja turvalist 
positsioneerimist. Uued 
navigatsioonifunktsioonid muudavad 
Euroopa maailmas 
konkurentsivõimeliseks ning tagavad 
üleilmsete satelliitnavigatsiooni seadmete 
avalikud hüved transpordi valdkonnas, 
mille maksumus on hinnanguliselt 
ligikaudu 40 miljardit eurot (Euroopa 
Komisjoni Globaalse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
rakendusi käsitleva tegevuskava 2011 
mõju hindamine).

Or. en

Muudatusettepanek 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3 a. Arukas logistika
Arukas logistika võimaldab lihtsustamise 
ning kulude ja aja optimeerimise abil 
välja kujundada ja töötada tõhusamad ja 
keskkonnahoidlikumad logistika 
transpordisüsteemid.
See hõlmab suuremat arusaamist 
tarbijakäitumisest ning sellest, millist 
mõju see avaldab linnapiirkonna 
kaubaveologistikale, liiklusele ja 
ummikutele, selleks et arendada välja 
arukas logistika; töötada välja uued IT- ja 
juhtimisvahendid logistika valdkonnas, 
arendades reaalajas teavitamise süsteeme 
kaubavoogude korraldamiseks, 
jälitamiseks ja jälgimiseks, integreerimist 
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ja infovahendust transpordivaldkonna ja 
taristuga; töötada välja uudsed 
kaubajaotussüsteemid; töötada 
tarneahelale ja logistikaplatvormidele 
välja konkurentsivõimelised 
ühendvedusid hõlmavad lahendused, mis 
parandavad kaubavoogusid. 

Or. en

Muudatusettepanek 841
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.4. Sotsiaalmajanduslikud teadusuuringud 
ja tulevikku suunatud tegevus 
poliitikakujundamise tarbeks

4.4. Sotsiaalmajanduslikud ja 
käitumuslikud teadusuuringud ja tulevikku 
suunatud tegevus poliitikakujundamise 
tarbeks

Or. en

Muudatusettepanek 842
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid, mis toetavad poliitika 
analüüsimist ja väljatöötamist, sealhulgas 
transpordi sotsiaalmajanduslikes 
aspektides, on vaja innovatsiooni 
edendamiseks ning transpordivaldkonnas 
tekkivate probleemide lahendamiseks. 
Tegevus on suunatud Euroopa 
transpordivaldkonna teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva poliitika 

Meetmeid, mis toetavad poliitika 
analüüsimist ja väljatöötamist, sealhulgas 
transpordi ja liikuvuse 
sotsiaalmajanduslikes ja 
psühholoogilistes-käitumuslikes 
aspektides, on vaja innovatsiooni 
edendamiseks ning transpordi- ja 
liikuvuse valdkonnas tekkivate 
probleemide lahendamiseks. Tegevus on 



AM\909647ET.doc 61/168 PE492.826v02-00

ET

väljatöötamisele ja rakendamisele, 
tuleviku-uuringutele ja 
tehnoloogiaprognoosidele ning Euroopa 
teadusruumi tugevdamisele.

suunatud Euroopa transpordi- ja liikuvuse 
valdkonna teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva poliitika 
väljatöötamisele ja rakendamisele, 
tuleviku-uuringutele ja 
tehnoloogiaprognoosidele ning Euroopa 
teadusruumi tugevdamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt – alapunkt 4.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutaja käitumise, sotsiaalse 
vastuvõetavuse, poliitiliste meetmete mõju, 
liikuvusvõimaluste ja ärimudelite ning 
nende tagajärgede mõistmine on ülioluline 
Euroopa transpordisüsteemi arengu 
seisukohast. Viiakse ellu võimalikud 
stsenaariumid, milles võetakse arvesse 
ühiskondlikke suundumusi, poliitilisi 
eesmärke ning tehnoloogiaprognoose 
2050. aasta perspektiivi kohaselt. 
Territoriaalarengu ja Euroopa 
transpordisüsteemi vaheliste seoste 
paremaks mõistmiseks on tarvis 
konkreetseid mudeleid, mis võimaldavad 
vastu võtta põhjendatud poliitilisi otsuseid.

Kasutaja käitumise, käitumismudelite 
muutumise säästvamate transpordiliikide 
suunas sotsiaalse vastuvõetavuse, 
poliitiliste meetmete mõju, 
liikuvusvõimaluste, ökoloogilise jalajälje 
vähendamise vahenditest teadlikkuse
tõstmine ja ärimudelite ning nende 
tagajärgede mõistmine on ülioluline 
Euroopa transpordi- ja liikuvussüsteemi
arengu seisukohast. Viiakse ellu 
võimalikud stsenaariumid, milles võetakse 
arvesse ühiskondlikke suundumusi, 
demograafilist muutust, poliitilisi 
eesmärke ning tehnoloogiaprognoose 
2050. aasta perspektiivi kohaselt. 
Territoriaalarengu ja Euroopa 
transpordisüsteemi vaheliste seoste ning 
keskkonnahoidliku logistika, 
liikuvuskorralduse ja transpordi vältimise 
vaheliste seoste paremaks mõistmiseks on 
tarvis konkreetseid mudeleid, mis 
võimaldavad vastu võtta põhjendatud 
poliitilisi otsuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 844
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringud keskenduvad küsimusele, 
kuidas vältida sotsiaalset ebavõrdsust 
juurdepääsul liikuvusvõimalustele ning 
kuidas parandada vähem kaitstud liiklejate 
olukorda. Käsitleda tuleb ka 
majandusküsimusi, keskendudes viisidele, 
kuidas võtta arvesse transpordi 
välismõjusid veoliikide lõikes, ning 
maksustamis- ja hinnakujundusmudeleid. 
Selleks et hinnata oskuste ja töökohtade 
vajadust tulevikus, tuleb teha tuleviku-
uuringuid.

Teadusuuringud keskenduvad küsimusele, 
kuidas vältida sotsiaalset ebavõrdsust 
juurdepääsul liikuvusvõimalustele ning 
kuidas parandada vähem kaitstud liiklejate,
nagu jalakäijad ja jalgratturid, olukorda. 
Käsitleda tuleb ka majandusküsimusi, 
keskendudes viisidele, kuidas võtta arvesse 
transpordi ja liikuvuse välismõjusid 
veoliikide lõikes, ning maksustamis- ja 
hinnakujundusmudeleid. Selleks et hinnata 
oskuste ja töökohtade vajadust tulevikus, 
tuleb teha tuleviku-uuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 845
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 
toorained

5. Kliimameetmed, keskkond, 
ressursitõhusus ja toorained

Or. en

Muudatusettepanek 846
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ning milles 
asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele.

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ja aerosoolidele ning 
milles asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele 
kui ka mittetehnoloogilistele 
keskkonnahoidlikele lahendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemisvõime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 
ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 
kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemisvõime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 
ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 
kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 
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kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale ning 
peamistele sotsiaalvaldkondadele ja 
kultuuri- ja majandussektoritele üle kogu 
Euroopa. Meetmete kohaselt uuritakse 
mõju ja kasvavat ohtu inimeste tervisele, 
mis tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. See hõlmab ka geotehniliste 
valikute potentsiaalset mõju, kulusid ja 
riske. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale, 
kaitsetumatele piirkondadele, nagu 
saared, ning peamistele 
sotsiaalvaldkondadele ja kultuuri- ja 
majandussektoritele üle kogu Euroopa. 
Meetmete kohaselt uuritakse mõju ja 
kasvavat ohtu inimeste tervisele, mis 
tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. See hõlmab ka geotehniliste 
valikute potentsiaalset mõju, kulusid ja 
riske. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

Or. es

Muudatusettepanek 848
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemise võime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 
ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 

Teadmised ühiskonna ja majanduse 
kliimamuutustega kohanemise võime kohta 
ei ole täielikud. Kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise keskkonna ja 
ühiskonnaga seotud tõhusad, 
tasakaalustatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad meetmed vajavad 
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kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 
kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale ning 
peamistele sotsiaalvaldkondadele ja 
kultuuri- ja majandussektoritele üle kogu 
Euroopa. Meetmete kohaselt uuritakse 
mõju ja kasvavat ohtu inimeste tervisele, 
mis tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. See hõlmab ka geotehniliste 
valikute potentsiaalset mõju, kulusid ja 
riske. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

kliimamuutustest ja kliimatingimuste 
varieerumisest tulenevate praeguste ja 
tulevaste mõju, nõrkuste, elanikkonna 
kokkupuudete, ohtude, kulude ning 
võimaluste integreeritud analüüsi, võttes 
arvesse äärmuslikke juhte ja kliimast 
ajendatud seotud ohte ning nende 
kordumise vältimist. Kõnealusel viisil 
analüüsitakse ka kliimamuutuste 
negatiivset mõju elurikkusele, 
ökosüsteemidele ja ökosüsteemi teenustele, 
taristule ning majandusele ja 
loodusvaradele. Tähelepanu pööratakse 
kõige väärtuslikumatele looduslikele 
ökosüsteemidele ja tehiskeskkonnale ning 
peamistele sotsiaalvaldkondadele ja 
kultuuri- ja majandussektoritele üle kogu 
Euroopa. Meetmete kohaselt uuritakse 
mõju ja kasvavat ohtu inimeste tervisele, 
mis tuleneb kliimamuutustest ja 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonist 
atmosfääris. Teadusuuringutes hinnatakse 
uuenduslikke õiglaselt jaotatud ja 
kulutõhusaid kohanemisvõimalusi 
kliimamuutustega, sealhulgas 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
ja kohandamist ning seotud mõju, et 
teavitada ning toetada nende väljatöötamist 
ja rakendamist kõigil tasanditel ja 
skaaladel. Uuritakse kohanemis- ja 
riskiennetuspoliitikast tulenevate valikute 
ning kliima- ja muude valdkondlike 
poliitikate keerulisi omavahelisi seoseid, 
konflikte ja sünergiaid, kaasa arvatud mõju 
ohustatud rühmade tööhõivele ja 
elatustasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On väga tähtis uurida kliimamuutuste 
regionaalset mõju ökosüsteemile, 
veevarudele, põllumajandusele ja 
metsandusele, et analüüsida, kuidas see 
mõjutab inimeste elu ja tervist ning teisi 
sotsiaal-majanduslikke küsimusi, ent 
samuti uurida üleilmsete muudatuste 
otsest ja kaudset mõju ökosüsteemi 
dünaamikale ja suutlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1.3a. Kliimamuutused ja 
veemajandusega seotud küsimused
Kliimamuutuste teemat tuleks käsitleda 
koos veemajandusega seotud 
küsimustega. Veeküsimustega seotud 
teadusuuringute vallas tuleb tulevikus 
rinda pista suurte katsumustega, mis 
tulenevad eelkõige vajadusest käsitleda 
seda teemat üha enam koos üleilmsete 
muudatuste, kliimamuutuste, geopoliitika 
rolli suureneva tähtsuse ning samuti 
energia- ja tervishoiuküsimustega.
Veevarusid tuleks käsitleda ja majandada 
terviklikult. See tähendab arvestamist 
looduspiirkondade ja ökoloogiliste 
küsimustega, arusaamist ökosüsteemi 
teenustest kui protsessist, joogivee 
kvaliteedi kaitset ning eri poliitilisi 
süsteeme ja institutsionaalseid struktuure.
Teadmusbaas peaks lõimima nn 
keskkonnavoogude mõiste ja võtma 
arvesse ökosüsteemi teenuseid, mis 
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tuginevad veele. Tuleb arvestada ka 
sellega, et veeringe muudatused sõltuvad 
asukohast ja see mõjutab ringlusse 
lastava vee hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 851
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Loodusvarade ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

5.2. Loodusvarade ja ökosüsteemide ning 
kultuuripärandi jätkusuutlik haldamine

Or. de

Muudatusettepanek 852
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Loodusvarade ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

5.2. Loodusvarade, ainelise 
kultuuripärandi ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine:

Or. en

Selgitus

Kui raamprogrammi Horisont 2020 ei kaasata kultuuripärandit, jäetakse kõrvale kogu 
Euroopa kultuuripärandi säilitamise alus.

Muudatusettepanek 853
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskond peab toime tulema olulise 
probleemiga, nimelt kuidas luua püsiv 
tasakaal inimeste vajaduste ja keskkonna 
vahel. Keskkonnaressursid, sealhulgas 
vesi, õhk, biomass, viljakas muld, 
elurikkus, ökosüsteemid ja osutatavad 
teenused, on alus, millele toetub Euroopa 
ja maailma majandus ning elukvaliteet. 
Loodusvaradel põhinevad ülemailmsed
ettevõtlusvõimalused ulatuvad 
2050. aastaks eelduste kohaselt kahe 
miljardi euroni. Sellest olenemata 
kahjustatakse ökosüsteeme Euroopas ja üle 
maailma nii suurel määral, et loodus ei 
suuda neid taastada ning 
keskkonnaressursse kasutatakse üle. Liidus 
kaotatakse näiteks igal aastal 1 000 km2

suurune osa kõige viljakandvamast mullast 
ja väärtuslikest ökosüsteemidest ning 
veerand mageveevarudest raisatakse ära. 
Sellist tegevust ei ole enam võimalik 
jätkata. Teadusuuringud peavad aitama 
muuta keskkonda kahjustavad 
suundumused vastupidiseks ning tagama, 
et ökosüsteem suudaks pidevalt pakkuda 
heaolu ja majandusliku õitsengu jaoks 
olulisi vahendeid, kaupu ja teenuseid.

Ühiskond peab toime tulema olulise 
probleemiga, nimelt kuidas luua püsiv 
tasakaal inimeste vajaduste ja keskkonna 
vahel. Keskkonnaressursid, sealhulgas 
vesi, õhk, biomass, viljakas muld, 
elurikkus, ökosüsteemid ja osutatavad 
teenused ning inimtegevusest tulenevad 
vahendid, kaasa arvatud kultuuripärand 
ja kultuurmaastikud, on alus, millele 
toetub Euroopa ja maailma majandus ning 
elukvaliteet. Loodusvaradel põhinevad 
ülemaailmsed ettevõtlusvõimalused 
ulatuvad 2050. aastaks eelduste kohaselt 
kahe miljardi euroni. Meie Euroopa 
kultuuripärandist ning loomemajandusest 
tulenevad ärivõimalused moodustavad 
3,3% Euroopa SKPst. Ainuüksi turismi ja 
kultuuripärandiga seotud tegevuste 
valdkonnas ulatub käive igal aastal 338 
miljardi euroni. Sellest olenemata 
kahjustatakse ökosüsteeme Euroopas ja üle 
maailma nii suurel määral, et loodus ei 
suuda neid taastada ning 
keskkonnaressursse kasutatakse üle. Liidus 
kaotatakse näiteks igal aastal 1 000 km2

suurune osa kõige viljakandvamast mullast 
ja väärtuslikest ökosüsteemidest ning 
veerand mageveevarudest raisatakse ära. 
Sellist tegevust ei ole enam võimalik 
jätkata. Teadusuuringud peavad aitama 
muuta keskkonda kahjustavad 
suundumused vastupidiseks ning tagama, 
et ökosüsteem suudaks pidevalt pakkuda 
heaolu ja majandusliku õitsengu jaoks 
olulisi vahendeid, kaupu ja teenuseid.

Or. de

Selgitus

Arvud on võetud ELi konkurentsivõime 2010. aasta aruandest.
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Muudatusettepanek 854
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskond peab toime tulema olulise 
probleemiga, nimelt kuidas luua püsiv 
tasakaal inimeste vajaduste ja keskkonna 
vahel. Keskkonnaressursid, sealhulgas 
vesi, õhk, biomass, viljakas muld, 
elurikkus, ökosüsteemid ja osutatavad 
teenused, on alus, millele toetub Euroopa 
ja maailma majandus ning elukvaliteet. 
Loodusvaradel põhinevad ülemailmsed
ettevõtlusvõimalused ulatuvad 2050. 
aastaks eelduste kohaselt kahe miljardi 
euroni. Sellest olenemata kahjustatakse 
ökosüsteeme Euroopas ja üle maailma nii 
suurel määral, et loodus ei suuda neid 
taastada ning keskkonnaressursse 
kasutatakse üle. Liidus kaotatakse näiteks 
igal aastal 1000 km2 suurune osa kõige 
viljakandvamast mullast ja väärtuslikest 
ökosüsteemidest ning veerand 
mageveevarudest raisatakse ära. Sellist 
tegevust ei ole enam võimalik jätkata. 
Teadusuuringud peavad aitama muuta 
keskkonda kahjustavad suundumused 
vastupidiseks ning tagama, et ökosüsteem 
suudaks pidevalt pakkuda heaolu ja 
majandusliku õitsengu jaoks olulisi 
vahendeid, kaupu ja teenuseid.

Ühiskond peab toime tulema olulise 
probleemiga, nimelt kuidas luua püsiv 
tasakaal inimeste vajaduste ja keskkonna 
vahel. Keskkonnaressursid, sealhulgas 
vesi, õhk, biomass, viljakas muld, 
elurikkus, ökosüsteemid, ning inimeste 
loodud ressursid, sealhulgas aineline 
kultuuripärand ja kultuurmaastikud, ja 
osutatavad teenused, on alus, millele toetub 
Euroopa ja maailma majandus ning 
elukvaliteet. Loodusvaradel põhinevad 
ülemaailmsed ettevõtlusvõimalused 
ulatuvad 2050. aastaks eelduste kohaselt 
kahe miljardi euroni. Kultuuripärandi ja 
loomemajandusega seotud Euroopa 
ettevõtlussektor annab 3,3% Euroopa 
SKPst (Euroopa konkurentsivõime 2010. 
aasta aruanne, lk 166, 191) ning 
kultuuripärandi valdkonna tegevusest 
tulenev turismikäive on 338 miljardit 
eurot aastas (kultuuripärandi direktoraat, 
Norra: kultuuripärandi mälestised ja 
ajaloolised ehitised väärtuste loojana 
postindustriaalses ühiskonnas, lk 5).
Sellest olenemata kahjustatakse 
ökosüsteeme Euroopas ja üle maailma nii 
suurel määral, et loodus ei suuda neid 
taastada ning keskkonnaressursse 
kasutatakse üle. Liidus kaotatakse näiteks 
igal aastal 1000 km2 suurune osa kõige 
viljakandvamast mullast ja väärtuslikest 
ökosüsteemidest ning veerand 
mageveevarudest raisatakse ära. Sellist 
tegevust ei ole enam võimalik jätkata. 
Teadusuuringud peavad aitama muuta 
keskkonda kahjustavad suundumused 
vastupidiseks ning tagama, et ökosüsteem 
suudaks pidevalt pakkuda heaolu ja 
majandusliku õitsengu jaoks olulisi 
vahendeid, kaupu ja teenuseid.
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Or. en

Selgitus

Kultuuripärandi mõju Euroopa SKP-le ei ole väike. Seetõttu tuleks kultuuripärand lisada 
raamprogrammi Horisont 2020.

Muudatusettepanek 855
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodusvarade selliseks 
haldamiseks, mis loob püsiva tasakaalu 
piiratud ressursside ning ühiskonna ja 
majanduse vajaduste vahel.

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodus- ja kultuurivarade
selliseks haldamiseks, mis loob püsiva 
tasakaalu piiratud ressursside ning 
ühiskonna ja majanduse vajaduste vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 856
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodusvarade selliseks 
haldamiseks, mis loob püsiva tasakaalu 
piiratud ressursside ning ühiskonna ja 
majanduse vajaduste vahel.

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodus- ja kultuurivarade 
selliseks haldamiseks, mis loob püsiva 
tasakaalu piiratud taastumatute ressursside 
ning ühiskonna ja majanduse vajaduste 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodusvarade selliseks 
haldamiseks, mis loob püsiva tasakaalu 
piiratud ressursside ning ühiskonna ja 
majanduse vajaduste vahel.

Kõnealune tegevus peab seega tagama 
teadmised loodusvarade selliseks 
haldamiseks ja kaitsmiseks, mis loob 
püsiva tasakaalu piiratud ressursside ning 
ühiskonna ja majanduse vajaduste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 858
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
muutused keskkonnas, mis on 
pöördumatud ning muudavad 
ökosüsteemide laadi. Äärmiselt oluline on 
neid riske ette näha, hinnata, kontrollida 
ning prognoosida inimtegevuse mõju 
keskkonnale ja keskkonnamuutuste mõju 
inimeste heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvaid 
ökosüsteeme) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
muutused keskkonnas, mis on 
pöördumatud ning muudavad 
ökosüsteemide laadi. Äärmiselt oluline on 
neid riske ette näha, hinnata, kontrollida 
ning prognoosida inimtegevuse mõju 
keskkonnale ja keskkonnamuutuste mõju 
inimeste heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvaid 
ökosüsteeme) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
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ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides.

ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides. On vaja 
paremaid teadmisi tervist ja heaolu 
mõjutavatest keskkonnateguritest ja 
vahendusmehhanismidest, et pakkuda 
tõendeid tõhusate tervisekaitsestrateegiate 
jaoks ning anda teavet liidu 
programmidele ja poliitikasuundadele.
Kui sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaaspektid aitavad kaasa üldisele
muutusele, nagu metsatulekahjude puhul, 
on peamiseks küsimuseks teadmiste 
täiendamine. Parem arusaamine 
füüsilistest ja sotsiaalsetest nähtustest, mis 
viivad metsatulekahjudeni, on esmatähtis 
vajadus. Uuringutel põhinevate otsuste 
tegemise tugisüsteemi toimimiseks, mis on 
esmatähtis viis metsatulekahjude 
vältimiseks ja nendega tõhusamaks 
võitlemiseks ning inim-, keskkonna-, 
sotsiaalsete ning majandusvarade kahjude 
vähendamiseks, on otsustava tähtsusega 
simulatsioon ning andmete kogumine ja 
analüüsimine.
Merd (rannikualadest süvamereni), 
polaaralasid, magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvad 
ökosüsteemid) ja nende elurikkust 
käsitlevad teadusuuringud aitavad 
paremini aru saada loodusvarade ning 
sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid mõjusid saab minimeerida ja 
ökosüsteeme taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse 
ning kohanemisvõime piirides.
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Or. en

Muudatusettepanek 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
muutused keskkonnas, mis on 
pöördumatud ning muudavad 
ökosüsteemide laadi. Äärmiselt oluline on 
neid riske ette näha, hinnata, kontrollida 
ning prognoosida inimtegevuse mõju 
keskkonnale ja keskkonnamuutuste mõju 
inimeste heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvaid 
ökosüsteeme) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. Soodustatakse
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides.

Ühiskonna tegevus ähvardab vallandada 
muutused keskkonnas, mis on 
pöördumatud ning muudavad 
ökosüsteemide laadi. Äärmiselt oluline on 
neid riske ette näha, hinnata, kontrollida 
ning prognoosida inimtegevuse mõju 
keskkonnale ja keskkonnamuutuste mõju 
inimeste heaolule. Merd (rannikualadest 
süvamereni), magevett ning maismaa ja 
linna ökosüsteeme (sh põhjaveest sõltuvaid
ökosüsteeme) käsitlevad teadusuuringud 
aitavad paremini aru saada loodusvarade 
ning sotsiaal-, majandus- ja ökosüsteemide, 
kaasa arvatud looduse murdepunktide 
keerulisest vastastikmõjust, ning mõista, 
kui suur on inimese ja bioloogiliste 
süsteemide vastupanuvõime või haprus. 
Uuritakse, kuidas ökosüsteemid toimivad 
ja reageerivad inimtekkelisele mõjule, 
kuidas neid saab taastada ning kuidas see 
mõjutab majandust ja inimeste heaolu. 
Uuritakse ka lahendusi 
ressursiprobleemidele. On vaja 
uuendustegevust, et luua uued 
veemajanduse mudelid, millega tagatakse 
läbipaistvus. Need peaksid sisaldama 
teavet vee päritolu kohta, veevarude 
võrdset jagamist ning vee müümise ja 
kasutamise korda. Soodustatakse 
meetmeid ja tavasid, mis tagavad, et 
sotsiaalne ja majandustegevus toimub 
ökosüsteemide ja elurikkuse püsivuse ning 
kohanemisvõime piirides.

Or. en
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Muudatusettepanek 860
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuripärand on keskkonna oluline osa 
ja selle säilitamine konkreetne panus nii 
inimeste heaolusse kui ka Euroopa 
majanduse jätkusuutlikusse.

Or. de

Muudatusettepanek 861
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellega seoses vaadeldakse 
kultuuripärandit majanduskeskkonna 
olulise osana ning selle säilitamist kui 
käegakatsutavat panust Euroopa 
säästvasse majandusse ja inimeste 
heaolusse.

Or. en

Muudatusettepanek 862
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
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kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja 
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse.

kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodus- ja 
kultuurivarade ja ökosüsteemide 
haldamise viisil, mis ei tekita häirivat 
kliima- ega keskkonnamuutust või mis 
võimaldab sellega kohaneda, ning 
edendama institutsioonilist, majanduslikku, 
käitumis- ja tehnoloogilist muutust 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Rõhuasetus 
on esmatähtsatel, poliitiliselt olulistel 
ökosüsteemidel ja ökosüsteemiteenustel, 
näiteks joogivesi, mered ja ookeanid, õhu 
kvaliteet, elurikkus, maakasutus ja muld. 
Selleks et toetada ühiskondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõimet 
katastroofidele, sealhulgas 
loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse.

Or. de

Muudatusettepanek 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 



PE492.826v02-00 76/168 AM\909647ET.doc

ET

küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja 
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse.

küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja 
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse. Kõigi 
peamiste ressursside kättesaadavust ja 
tootlikkust tuleb analüüsida erinevatel 
asjakohastel territoriaalsetel tasanditel –
ülemaailmsel, piirkondlikul ja kohalikul. 
Analüüsida tuleb ka asjassepuutuvaid 
sotsiaalmajanduslikke tagajärgi, et 
töötada välja võimalikud poliitilised 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 864
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodusvarade ja
ökosüsteemide haldamise viisil, mis ei 
tekita häirivat kliima- ega 
keskkonnamuutust või mis võimaldab 
sellega kohaneda, ning edendama 
institutsioonilist, majanduslikku, käitumis-
ja tehnoloogilist muutust jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Rõhuasetus on esmatähtsatel, 
poliitiliselt olulistel ökosüsteemidel ja 
ökosüsteemiteenustel, näiteks joogivesi, 
mered ja ookeanid, õhu kvaliteet, 
elurikkus, maakasutus ja muld. Selleks et 
toetada ühiskondade ja ökosüsteemide 
vastupanuvõimet katastroofidele, 
sealhulgas loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse.

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
peavad endiselt tegelema ressursside 
kahanemise ja ökosüsteemide kahjustumise 
küsimustega. Teadusuuringud ja 
innovatsioon toetavad poliitilisi otsuseid, 
mis peavad kindlustama loodus- ja
kultuurivarade ning ökosüsteemide 
haldamise viisil, mis ei tekita häirivat 
kliima- ega keskkonnamuutust või mis 
võimaldab sellega kohaneda, ning 
edendama institutsioonilist, majanduslikku, 
käitumis- ja tehnoloogilist muutust 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Rõhuasetus 
on esmatähtsatel, poliitiliselt olulistel 
ökosüsteemidel ja ökosüsteemiteenustel, 
näiteks joogivesi, mered ja ookeanid, õhu 
kvaliteet, elurikkus, maakasutus ja muld. 
Selleks et toetada ühiskondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõimet 
katastroofidele, sealhulgas 
loodusõnnetustele, parandatakse 
prognoosimise ja varajase hoiatamise 
võimekust ning hinnatakse nõrkusi ja 
mõju, k.a mitut riski hõlmavaid olukordi. 
Teadusuuringud ja innovatsioon toetavad 
seega keskkonda ning ressursitõhusust 
käsitlevat poliitikat ja tõenditel põhinevat 
tõhusat valitsemist ohutu tegutsemise 
piires. Töötatakse välja uuenduslikud 
viisid, kuidas suurendada poliitilist ühtsust, 
lahendada kompromisse, ohjata 
vastuolulisi huve, tõsta üldsuse teadlikkust 
uuringute tulemustest ning kaasata 
kodanikke otsuste tegemisse.

Or. en

Muudatusettepanek 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitussektor, kemikaalide, 
mootorsõidukite, õhusõidukite, masinate ja 
seadmete sektor, mille kombineeritud 
lisandväärtus ulatub üle ühe triljoni euro 
ning mis tagavad töö umbes 30 miljonile 
inimesele, sõltuvad kõik toorainete 
kättesaadavusest. Liit katab oma 
ehitusmaterjalina kasutatavate 
mineraalide vajadused. Kuigi liit on üks 
suurimaid teatavate tööstuslike mineraalide 
tootjaid maailmas, jääb ta siiski nendest 
enamiku netoimportijaks. Peale selle sõltub 
liit suurel määral metallimaakide ning 
täielikult teatavate esmatähtsate toorainete 
impordist.

Ehitussektor, kemikaalide, 
mootorsõidukite, õhusõidukite, masinate ja 
seadmete sektor, mille kombineeritud 
lisandväärtus ulatub üle ühe triljoni euro 
ning mis tagavad töö umbes 30 miljonile 
inimesele, sõltuvad kõik toorainete 
kättesaadavusest. Kuigi liit on üks 
suurimaid teatavate tööstuslike mineraalide 
tootjaid maailmas, jääb ta siiski nendest 
enamiku netoimportijaks. Peale selle sõltub 
liit suurel määral metallimaakide ning 
täielikult teatavate esmatähtsate toorainete 
impordist.

Or. en

Muudatusettepanek 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viimased suundumused näitavad, et 
nõudlust tooraine järele mõjutab taas 
tärkava majandusega riikide areng ja 
progressi võimaldava tehnoloogia kiire 
levik. Euroopa peab tagama kõigile 
toorainetele juurdepääsust sõltuvatele 
sektoritele toorainete jätkusuutliku 
haldamise ning nende jätkusuutliku 
tarnimise EList ja mujalt. Esmatähtsate 
toorainetega seotud poliitilised eesmärgid 
on esitatud komisjoni tooraineid käsitlevas 
algatuses.

Viimased suundumused näitavad, et 
nõudlust tooraine järele mõjutab taas 
arenenud majandusega riikide pidev 
nõudlus, tärkava majandusega riikide 
areng ja progressi võimaldava tehnoloogia 
kiire levik. Euroopa peab tagama kõigile 
toorainetest sõltuvatele sektoritele 
toorainete jätkusuutliku haldamise ning 
nende jätkusuutliku tarnimise EList ja 
mujalt. Esmatähtsate toorainetega seotud 
poliitilised eesmärgid on esitatud 
komisjoni tooraineid käsitlevas algatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi toorainete kohta 
ning töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks ja 
keskkonnasäästlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi toorainete kohta 
ning töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks ja 
keskkonnasäästlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ressursitõhususeks, korduskasutamiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi toorainete kohta 
ning töötada välja uuenduslikud 
lahendused toorainete kulutasuvaks ja 
keskkonnasäästlikuks uurimiseks, 
kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
täiustada teadmusbaasi nii maapõue kui ka 
merepõhja toorainete kohta ning töötada 
välja uuenduslikud lahendused toorainete 
kulutasuvaks ja keskkonnasäästlikuks 
uurimiseks, kaevandamiseks, töötlemiseks, 
ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks ning 
nende asendamiseks majanduslikult 
atraktiivsete alternatiividega, mille 
keskkonnamõju on väiksem.

Or. en
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Muudatusettepanek 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiustatakse hinnanguid, mis käsitlevad 
maailma ja liidu ressursside pikaajalist 
kättesaadavust, sealhulgas juurdepääsu 
linnades asuvatele kaevandustele (prügilad 
ja kaevandusjäätmed) ja 
süvamereressurssidele (nt haruldaste 
muldmetallide süvamerekaevandamine), 
ning seotud ebakindlust. Need teadmised 
aitavad ühiskonnas tõhusamalt kasutada, 
ringlusse võtta ja korduvkasutada haruldasi 
või keskkonnakahjulikke tooraineid. 
Teadmiste põhjal töötatakse välja 
üldeeskirjad, tavad ja standardid 
ressursside uurimiseks, kaevandamiseks ja 
töötlemiseks, seejuures ka maa 
kasutamiseks ja mereruumi planeerimiseks 
majanduslikult elujõulisel, 
keskkonnaohutul ja sotsiaalselt 
vastuvõetaval viisil.

Täiustatakse hinnanguid, mis käsitlevad 
maailma ja liidu ressursside pikaajalist 
kättesaadavust, sealhulgas juurdepääsu 
linnades asuvatele kaevandustele (prügilad 
ja kaevandusjäätmed) ja 
süvamereressurssidele (nt haruldaste 
muldmetallide süvamerekaevandamine), 
mineraalide ja nende kõrvalsaaduste 
töötlust ning seotud ebakindlust. Need 
teadmised aitavad ühiskonnas tõhusamalt 
kasutada, ringlusse võtta ja korduvkasutada 
haruldasi või keskkonnakahjulikke 
tooraineid. Teadmiste põhjal töötatakse 
välja üldeeskirjad, tavad ja standardid 
ressursside uurimiseks, kaevandamiseks ja 
töötlemiseks, seejuures ka maa 
kasutamiseks ja mereruumi planeerimiseks 
majanduslikult elujõulisel, 
keskkonnaohutul ja sotsiaalselt 
vastuvõetaval viisil. Sellega seoses on 
asjakohane rahvusvaheline koostöö, 
sealhulgas parema rahvusvahelise 
ressursijuhtimise väljatöötamise ja riiklike 
geoloogiliste uuringute koostöö 
valdkonnas, ning seda tuleb taotleda.

Or. en

Muudatusettepanek 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3.2. Edendada toorainete jätkusuutlikku 
tarnimist ning kasutamist (uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt ja 
korduskasutus)

5.3.2. Edendada toorainete jätkusuutlikku 
ja tõhusat tarnimist ning kasutamist ja 
taaskasutamist (uurimine, kaevandamine, 
töötlemine, ressursitõhusus, taaskasutus, 
ringlussevõtt ja korduskasutus)

Or. en

Muudatusettepanek 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 
toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine. 
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis- ja 
töötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised 
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt ressursi 
raiskamist. Lähtutakse lähenemisviisist, 
mis võtab minimaalsete energia- ja 
ressurssidega seotud nõuete alusel arvesse 
kogu olelusringi toorainete tarnimisest kuni 
nende olelusringi lõpuni.

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 
toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine. 
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis-, töötlemis- ja 
ümbertöötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised 
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt ressursi 
raiskamist. Lähtutakse lähenemisviisist, 
mis võtab minimaalsete energia- ja 
ressurssidega seotud nõuete alusel arvesse 
kogu olelusringi toorainete tarnimisest kuni 
nende olelusringi lõpuni.
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Or. en

Muudatusettepanek 872
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 
toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine. 
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis- ja 
töötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised 
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt ressursi
raiskamist. Lähtutakse lähenemisviisist, 
mis võtab minimaalsete energia- ja 
ressurssidega seotud nõuete alusel arvesse 
kogu olelusringi toorainete tarnimisest kuni 
nende olelusringi lõpuni.

Teadusuuringuid ja innovatsiooni on vaja 
materjalide kogu olelusringi ulatuses, et 
kindlustada Euroopa tööstusele oluliste 
toorainete sobiva hinnaga, usaldusväärne ja 
jätkusuutlik tarnimine ja haldamine. 
Majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt 
vastuvõetava ning keskkonnasäästliku 
uurimis-, kaevandamis- ja 
töötlemistehnoloogia arendamine ja 
kasutuselevõtmine edendab ressursside 
tõhusat kasutamist. Sel viisil kasutatakse 
ära ka linnakaevanduste potentsiaal. Uued 
ja majanduslikult elujõulised 
ringlussevõtu- ja materjalide 
korduskasutuse tehnoloogialahendused, 
ärimudelid ja -protsessid aitavad samuti 
vähendada liidu sõltuvust esmaste 
toorainete tarnetest. See hõlmab pikema 
kasutuse ning kvaliteetse ringlussevõtu ja 
korduskasutuse vajadust, samuti tarvidust 
vähendada märkimisväärselt nii nende 
ressursside tavapärast tarbimist kui ka 
nende raiskamist. Lähtutakse 
lähenemisviisist, mis võtab minimaalsete 
energia- ja ressurssidega seotud nõuete 
alusel arvesse kogu olelusringi toorainete 
tarnimisest kuni nende olelusringi lõpuni.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooni rakendamise eesmärk tooraine kogu olelusringis ei ole tooraine 
kasutamise/tarbimise märkimisväärne vähendamine, vaid selle tagamine, et toorained jäävad 
majandusse, olles ümbertöödeldud ja korduvkasutatavad oma algses funktsioonis (nn 
ringmajandus). Tooraine „tavapärase tarbimine märkimisväärne vähendamine” järgmise 10 
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aasta jooksul on keeruline. Arvesse tuleb võtta ka konkurentsivõimet maailmas.

Muudatusettepanek 873
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellega seoses tuleb võtta arvesse Euroopa 
keemiatööstuse üha suuremat sõltuvust 
nafta ja maagaasi kui keemiatööstuse 
toormaterjalide välisallikatest. Euroopa 
keemiatööstus on viimastel aastatel olnud 
üha enam huvitatud omamaise söe 
kasutamisest keemiatööstuse alternatiivse 
lähteainena. Omamaise söe kasutamine 
muul kui energia tootmise eesmärgil võib 
pakkuda pikaajalisi arenguväljavaateid 
paljudele Euroopa keemiarajatistele, 
arvestades maailma naftavarude 
ammendumist ja seda tootvate riikide 
poliitilist ebastabiilsust. Edaspidi tuleb 
välja arendada töötlemistehnikad ja -
käitised, millega muudetakse 
alternatiivsed süsivesinike allikad – nagu 
omamaise päritoluga söevarud – Euroopa 
keemiatööstusele kasulikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleminekuks iseseisvamale ja 
ressursitõhusamale majandusele on tarvis 
kultuurilisi, käitumuslikke, 

Üleminekuks iseseisvamale ja 
ressursitõhusamale majandusele on tarvis 
kultuurilisi, käitumuslikke, 
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sotsiaalmajanduslikke ja institutsioonilisi 
muudatusi. Liidu toorainesektoris (k.a 
Euroopa kaevandustööstuses) suureneb 
oskustööjõu nappus ning selle probleemiga 
tegelemiseks tuleb soodustada tõhusamate 
partnerlussuhete loomist ülikoolide, 
geoloogiliste uuringutega tegelevate 
asutuste ja tööstusettevõtete vahel. Oluline 
on toetada ka uuenduslike 
keskkonnahoidlike oskuste arendamist. 
Üldsuse teadlikkus sellest, kui tähtis on 
Euroopa majanduse jaoks oma 
toorainevaru olemasolu, ei ole ikka veel 
piisav. Vajalike struktuurimuudatuste 
soodustamiseks püütakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni abil suurendada kodanike, 
poliitikakujundajate, praktikute ja 
institutsioonide mõjuvõimu.

sotsiaalmajanduslikke ja institutsioonilisi 
muudatusi. Liidu toorainesektoris (k.a 
Euroopa kaevandustööstuses) suureneb 
oskustööjõu nappus ning selle probleemiga 
tegelemiseks tuleb soodustada tõhusamate 
partnerlussuhete loomist ülikoolide, 
geoloogiliste uuringutega tegelevate 
asutuste ja tööstusettevõtete vahel. Oluline 
on toetada ka uuenduslike 
keskkonnahoidlike oskuste arendamist. 
Üldsuse teadlikkus sellest, kui tähtis on 
Euroopa majanduse jaoks toorainevaru 
olemasolu, ei ole ikka veel piisav. Vajalike 
struktuurimuudatuste soodustamiseks 
püütakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
abil suurendada kodanike, 
poliitikakujundajate, praktikute ja 
institutsioonide mõjuvõimu.

Or. en

Muudatusettepanek 875
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – alapunkt 5.4.1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse mis tahes kujul innovatsiooni, 
nii tagasihoidlikku kui ka radikaalset, mis 
sisaldab tehnoloogilisi, organisatsioonilisi, 
sotsiaalseid, käitumis-, ärilisi ja poliitilisi 
uuendusi ning tugevdab 
kodanikuühiskonna osalemist. Sellele 
tugineb liikumine ringmajanduse poole, 
mis vähendab keskkonnamõju ja võtab 
arvesse keskkonnale avalduvat 
tagasipõrkeefekti. See hõlmab ärimudeleid, 
tööstussümbioose, tooteteenusesüsteeme, 
tootearendust, täielikku olelusringi ning 
hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on 
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 

Toetatakse mis tahes kujul innovatsiooni, 
nii tagasihoidlikku kui ka radikaalset, mis 
sisaldab tehnoloogilisi, organisatsioonilisi, 
sotsiaalseid, käitumis-, ärilisi ja poliitilisi 
uuendusi ning tugevdab 
kodanikuühiskonna osalemist. Sellele 
tugineb liikumine ringmajanduse poole, 
mis vähendab keskkonnamõju ja võtab 
arvesse keskkonnale avalduvat 
tagasipõrkeefekti. See hõlmab ärimudeleid, 
tööstussümbioose, tooteteenusesüsteeme, 
tootearendust, täielikku olelusringi ning 
hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on 
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 
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ringlussevõttu ja ressursi asendamist. Suurt 
tähelepanu pööratakse uuringute järgust 
turule ülemineku hõlbustamisele, pidades 
silmas tööstusettevõtteid ning esmajoones 
VKEsid, näiteks prototüübi teekonnale 
väljatöötamisest turuleviimise ja 
järgimiseni. Ökoinnovatsiooniga tegelejate 
võrgustike loomise abil püütakse samuti 
tõhustada teadmiste levitamist ning luua 
paremat seost pakkumise ja nõudmise 
vahel.

ringlussevõttu ja ressursi asendamist. Suurt 
tähelepanu pööratakse uuringute järgust 
turule ülemineku hõlbustamisele, pidades 
silmas tööstusettevõtteid ning esmajoones 
VKEsid, näiteks prototüübi teekonnale 
väljatöötamisest mõistliku hinnaga 
turuleviimise ja järgimiseni. 
Ökoinnovatsiooniga tegelejate võrgustike 
loomise abil püütakse samuti tõhustada 
teadmiste levitamist ning luua paremat 
seost pakkumise ja nõudmise vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laiahaardelised keskkonnaseire ja -
teabesüsteemid on vajalikud, et tagada 
pikaajaliste andmete ja pikaajalise teabe 
edastamine selle probleemiga tegelemisel. 
Neid süsteeme kasutatakse kliima, 
loodusvarade (sh toorainete), 
ökosüsteemide ja -teenustega seotud 
tingimuste, nende seisundi ja 
arengusuundade hindamiseks ja 
prognoosimiseks, samuti selleks, et hinnata 
vähese CO2-heite ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
poliitikat ja valikuvõimalusi kõigis 
majandussektorites. Nende süsteemide abil 
saadud teavet ja teadmisi kasutatakse
strateegiliste ressursside aruka kasutamise 
stimuleerimiseks, tõenditel põhineva 
poliitika väljatöötamise toetamiseks, uute 
keskkonna- ja kliimateenuste 
edendamiseks ning uute võimaluste 
väljatöötamiseks ülemaailmsetel turgudel.

Laiahaardelised keskkonnaseire ja -
teabesüsteemid on vajalikud, et tagada 
pikaajaliste andmete ja pikaajalise teabe 
edastamine selle probleemiga tegelemisel. 
Neid süsteeme kasutatakse kliima, 
loodusvarade (sh toorainete), 
ökosüsteemide ja -teenustega seotud 
tingimuste, nende seisundi ja 
arengusuundade hindamiseks ja 
prognoosimiseks, samuti selleks, et hinnata 
vähese CO2-heite ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
poliitikat ja valikuvõimalusi kõigis 
majandussektorites. Nende süsteemide abil 
saadud teavet ja teadmisi kasutatakse 
strateegiliste ressursside aruka kasutamise 
stimuleerimiseks, tõenditel põhineva 
poliitika väljatöötamise toetamiseks, uute 
keskkonna- ja kliimateenuste 
edendamiseks, satelliidi kaudu toimuval 
veevarude seirel, jälgimisel ja 
majandamisel kasutatava 
digitaaltehnoloogia toetamiseks ning uute 
võimaluste väljatöötamiseks 
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ülemaailmsetel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 877
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.5 a. Ressursitõhususe ja ringlussevõtu 
valdkonna innovaatilisuse edendamine
Eesmärk on edendada teadusuuringuid ja 
innovatsiooni ressursitõhususe 
valdkonnas, keskendudes eelkõige 
jäätmete ja materjalide ringlussevõtule ja 
taaskasutamisele. Seda on võimalik 
soodustada innovaatiliste tehnoloogiate 
keskuste rajamise abil, et toetada 
materjalide ringlussevõttu ja 
taaskasutamist, ning tõhusama 
piirkondliku koostöö abil 
jäätmekäitlusmeetodite ja -protsesside 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kaasav, uuenduslik ja turvaline 
ühiskond

6. Euroopa ühiskondade ja 
ühiskonnamuutuste mõistmine

Or. en
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Muudatusettepanek 879
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kaasav, uuenduslik ja turvaline
ühiskond

6. Kaasav, uuenduslik ja kaasamõtlev
ühiskond

Or. en

Muudatusettepanek 880
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel, nagu 
politoloogia ja sotsiaalteadused, on selles 
kontekstis oluline roll. Euroopa strateegia 
ja poliitika eesmärkide määratlemine, seire 
ning hindamine nõuavad fokuseeritud
uuringuid kvaliteetsete statistilise teabe 
süsteemide, kvalitatiivsete meetodite ja 
kontseptsioonide kohta ning selliste 
kohandatud vahendite väljatöötamist, mis 
võimaldavad poliitikakujundajatel hinnata 
kavandatud meetmete tõhusust, eelkõige 
sotsiaalse kaasatuse, inimõiguste, 
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rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Sotsiaal- ja 
humanitaarteadustel on selles kontekstis 
oluline roll. Euroopa strateegia ja poliitika 
eesmärkide määratlemine, seire ning 
hindamine nõuavad fokuseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla 
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Avatud teadusuuringu meetodite 
uuringud peaksid samuti esile tooma 
lisandväärtuse nii innovatsiooni ja 
leiutiste tõhususe kui ka arvukate 
uuendustegevustes osalejate kaasamise 
maksimeerimise seisukohalt. Teadus- ja 
muu tegevus toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, samuti muude asjaomaste liidu 
välispoliitiliste meetmete elluviimist. 
Humanitaarteadustel võib olla selles 
kontekstis oluline roll. Euroopa strateegia 
ja poliitika eesmärkide määratlemine, seire 
ning hindamine nõuavad fokuseeritud
uuringuid kvaliteetsete statistilise teabe 
süsteemide kohta ning selliste kohandatud 
vahendite väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
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kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla 
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Sotsiaal- ja 
humanitaarteadustel võib olla selles 
kontekstis oluline roll. Euroopa strateegia 
ja poliitika eesmärkide määratlemine, seire 
ning hindamine nõuavad fokuseeritud
uuringuid kvaliteetsete statistilise teabe 
süsteemide kohta ning selliste kohandatud 
vahendite väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 884
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Sotsiaal- ja 
humanitaarteadustel on selles kontekstis 
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strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

oluline roll. Euroopa strateegia ja poliitika 
eesmärkide määratlemine, seire ning 
hindamine nõuavad fokuseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla 
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, arendada näitajaid, 
tehnoloogilisi uuendusi, organisatsioonilisi 
lahendusi ning koostöö ja koosloomise uusi 
vorme. Teadus- ja muu tegevus toetab 
Euroopa 2020. aasta strateegiat, samuti 
muude asjaomaste liidu välispoliitiliste 
meetmete elluviimist. Humanitaarteadustel 
võib olla selles kontekstis oluline roll. 
Euroopa strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokuseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. en
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Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 886
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist 
kaasatust, võidelda vaesusega ning 
edendada inimõigusi, digitaalset kaasatust, 
võrdsust, solidaarsust ja kultuuridevahelist 
dünaamikat, toetades valdkondadevahelist 
teadustegevust, näitajaid, tehnoloogilisi 
uuendusi, organisatsioonilisi lahendusi 
ning koostöö ja koosloomise uusi vorme. 
Teadus- ja muu tegevus toetab Euroopa 
2020. aasta strateegiat, samuti muude 
asjaomaste liidu välispoliitiliste meetmete 
elluviimist. Humanitaarteadustel võib olla
selles kontekstis oluline roll. Euroopa 
strateegia ja poliitika eesmärkide 
määratlemine, seire ning hindamine 
nõuavad fokusseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide 
kohta ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Selles kontekstis on eesmärk tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku, 
kodanikuühiskonna ja poliitilist kaasatust, 
võidelda vaesusega ning edendada 
inimõigusi, digitaalset ja hariduslikku 
kaasatust, võrdsust, solidaarsust ja 
kultuuridevahelist dünaamikat, toetades 
valdkondadevahelist teadustegevust, 
näitajaid, tehnoloogilisi uuendusi, 
organisatsioonilisi lahendusi ning koostöö 
ja koosloomise uusi vorme. Teadus- ja muu 
tegevus toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, samuti muude asjaomaste liidu 
välispoliitiliste meetmete elluviimist. 
Humanitaarteadustel on selles kontekstis 
oluline roll. Euroopa strateegia ja poliitika 
eesmärkide määratlemine, seire ning 
hindamine nõuavad fokuseeritud uuringuid 
kvaliteetsete statistilise teabe süsteemide ja 
kvalitatiivsete analüüsimeetodite kohta 
ning selliste kohandatud vahendite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
poliitikakujundajatel hinnata kavandatud 
meetmete tõhusust, eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oluline on kaasata eraldiseisva 
ülesandena sotsiaal- ja 
humanitaarteadused, eraldades neile 
vähemalt tähendusliku eelarve nagu 
eelmises raamprogrammis. Euroopa 
Liidus toimuvad olulised poliitilised, 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, 
mida tuleb käsitleda võimalikult 
vastutustundlikult ja põhjalikult. Kui 
Euroopa peamine ülesanne on 
„stabiliseerida lähiajal finants- ja 
majandussüsteem, kuid võtta samas ka 
meetmeid tulevaste majandusvõimaluste 
loomiseks”, tuleb seda käsitleda kui 
ülesannet, mis on suunatud sellistele 
olulistele valdkondadele nagu haridus, 
tööhõive, noored jne, mis väärivad väga 
spetsialiseeritud eriteadmisi sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas Euroopa 
tasandil. Samuti tuleks toetada loovaid 
ühiskondi, et edendada tööstusharude 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
suurendada ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtust, sest väljaõpe ja teadusuuringud 
kultuuri ja loovusega seotud distsipliinide 
valdkonnas tagavad suutlikkuse, mis 
toetab teadmistepõhist majandust, aidates 
kaasa väärtuse loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.1. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamine

6.1.1. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamine, võttes arvesse 
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Euroopa majanduslikku ja sotsiaalset 
paljutahulisust ning tema muutuste 
dünaamikat

Or. en

Muudatusettepanek 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamised ühiskondlikud probleemid ei ole 
abstraktsed, neil on piirkondlik mõõde. 
Veelgi enam, võttes arvesse 
linnapiirkondades valitsevate loovus-, 
innovatsiooni-, sotsiaal-, majandus-, 
kultuuri- ja keskkonnaprobleemide 
kaalukust, tuleb neile erilist tähelepanu 
pöörata.

Or. en

Muudatusettepanek 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.2. Vastupidava ja kaasava ühiskonna 
loomine Euroopas

6.1.2. Vastupidava ja kaasava ühiskonna
loomine Euroopas, tugevdades selleks 
teadmistebaasi sellistes valdkondades 
nagu ebavõrdsus, demograafilised ja 
perekondlikud muutused, liikuvus, 
haridus, sotsiaalpoliitika ja kodakondsus

Or. en
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Muudatusettepanek 891
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 

Arusaamine sotsiaalsetest, poliitilistest ja 
kultuurilistest muutustest Euroopas eeldab 
muutuvate demograafiliste tavade ja 
ootuste analüüsi, samuti identiteetide, 
mitmekesisuse, territooriumite, usuliste 
veendumuste, kultuuride ja väärtuste 
analüüsi. See tähendab ka head arusaamist 
Euroopa integratsiooni ajaloost. Peale selle 
on oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
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võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 892
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, keelte, usuliste 
veendumuste, kultuuride ja väärtuste 
analüüsi. See tähendab ka head arusaamist 
Euroopa integratsiooni ajaloost. Peale selle 
on oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, keelelise 
mitmekesisuse ja mitmekeelsuse 
arendamise, ideede ning veendumuste 
leviku ning mõlemapoolsuse, ühetaolisuse 
ja võrdsuse põhimõtete ja tavade 
kombinatsioonide kaudu. Analüüsitakse, 
kuidas sotsiaalselt kaitsetud elanikerühmad 
saaksid täielikult osaleda ühiskonnas ja 
demokraatias, eelkõige mitmesuguste 
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analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

oskuste, eelkõige keeleoskuse omandamise 
ja inimõiguste kaitse kaudu. Seega on 
oluline analüüsida, kuidas poliitilised 
süsteemid vastavad või ei vasta sellisele 
sotsiaalsele arengule ja kuidas nad ise 
arenevad. Uuringutega käsitletakse ka 
selliste põhisüsteemide arengut, mis 
tagavad sotsiaalsete sidemete alusvorme, 
nagu perekond, töö, haridus ja tööhõive, 
ning mis aitavad võidelda vaesusega. 
Selles võetakse arvesse rände ja 
demograafia tähtsust Euroopa poliitika 
edaspidisel väljatöötamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 893
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadesisest ja -vahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
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tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
demograafiliste ja kodanikuühiskonna 
tavade ja ootuste analüüsi, samuti 
identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
keelte, kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
ajaloost ja Euroopa integratsiooni ajaloost. 
Peale selle on oluline mõista IKT 
rakendamisest tulenevaid pingeid ja 
võimalusi nii individuaalsel kui ka 
kollektiivsel tasandil, et avada uusi 
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viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

võimalusi kaasavaks innovatsiooniks. 
Oluline on teha kindlaks viise, kuidas 
kohandada ja täiustada Euroopa 
hoolekandesüsteeme, arusaamist Euroopa 
avalikust sfäärist, avalikke teenuseid ja 
poliitika laiema sotsiaalse turvalisuse 
mõõdet, et saavutada ühtekuuluvus ning 
edendada suuremat sotsiaalset ja 
majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 

Arusaamine sotsiaalsetest muutustest 
Euroopas eeldab muutuvate 
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demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände ja demograafia 
tähtsust Euroopa poliitika edaspidisel 
väljatöötamisel.

demograafiliste tavade ja ootuste analüüsi, 
samuti identiteetide, mitmekesisuse, 
territooriumite, usuliste veendumuste, 
kultuuride ja väärtuste analüüsi. See 
tähendab ka head arusaamist Euroopa 
integratsiooni ajaloost. Peale selle on 
oluline mõista IKT rakendamisest 
tulenevaid pingeid ja võimalusi nii 
individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil, 
et avada uusi võimalusi kaasavaks 
innovatsiooniks. Oluline on teha kindlaks 
viise, kuidas kohandada ja täiustada 
Euroopa hoolekandesüsteeme, avalikke 
teenuseid ja poliitika laiema sotsiaalse 
turvalisuse mõõdet, et saavutada 
ühtekuuluvus ning edendada suuremat 
sotsiaalset ja majanduslikku võrdsust ning 
põlvkondadevahelist solidaarsust. 
Uuringutes analüüsitakse, kuidas 
ühiskonnad ja poliitika muutuvad laias 
tähenduses euroopalikumaks identiteetide, 
kultuuride ja väärtuste arengu, ideede ning 
veendumuste leviku ning mõlemapoolsuse, 
ühetaolisuse ja võrdsuse põhimõtete ja 
tavade kombinatsioonide kaudu. 
Analüüsitakse, kuidas sotsiaalselt kaitsetud 
elanikerühmad saaksid täielikult osaleda 
ühiskonnas ja demokraatias, eelkõige 
mitmesuguste oskuste omandamise ja 
inimõiguste kaitse kaudu. Seega on oluline 
analüüsida, kuidas poliitilised süsteemid 
vastavad või ei vasta sellisele sotsiaalsele 
arengule ja kuidas nad ise arenevad. 
Uuringutega käsitletakse ka selliste 
põhisüsteemide arengut, mis tagavad 
sotsiaalsete sidemete alusvorme, nagu 
perekond, töö, haridus ja tööhõive, ning 
mis aitavad võidelda vaesusega. Selles 
võetakse arvesse rände – sh 
kliimamuutustega seotud ränne – ja 
demograafia tähtsust Euroopa poliitika 
edaspidisel väljatöötamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.2 a. Tegevused Euroopa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja heaolu mudelite 
rahvusvahelisel tasandil eeskujuks 
võtmiseks
Euroopa ja liit on töötanud välja 
spetsiifilise ja üsna ainulaadse 
kombinatsiooni majanduslikust arengust, 
sotsiaalpoliitikast, mille eesmärk on 
saavutada kõrgel tasemel sotsiaalne 
ühtekuuluvus, humanistlikest jagatud 
kultuuriväärtustest, mis hõlmavad 
demokraatiat ja õigusriiki, inimõigusi, 
kultuuripärandi mitmekesisuse austamist 
ja säilitamist ning hariduse ja teaduse, 
kunstide ja humanitaarteaduste kui 
sotsiaalse ja majandusliku arengu ja 
heaolu oluliste tõukejõudude edendamist. 
See „Euroopa sotsiaalmudel” on mõneti 
aidanud kujundada Euroopa ja selle 
rahvusvahelise rolli ühtsust.
Üleilmastumist ja demograafiat ja 
Euroopa integratsiooni ennast ning 
üleminekut rahvusvahelisele majandus- ja 
finantskeskkonnale saab nüüd tajuda nii 
oluliste ülesannetena kui ka teguritena, 
mis kujundavad mitmekesisust ja 
majandusliku arengu Euroopa 
sotsiaalmudelite tulevikku.
Seepärast on prioriteetne valdkond, mida 
tuleb käsitleda, teadusuuringud, mis 
võivad aidata kaasa meie arusaamise 
parandamisele nendest teguritest ja 
ülesannetest kogu Euroopas ning sellest, 
kuidas avalik poliitika saab meie 
sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide 
jätkusuutlikkust mõjutada ja sellele kaasa 
aidata.
Tuleb kaaluda Euroopa ühiskonna ja 
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majanduse dünaamika eeskujuks võtmist, 
et tugevdada Euroopa ühtsust ja 
kaasatust, mis on majandusliku ja 
sotsiaalse arengu peamised tõukejõud, 
analüüsides ja võrreldes avalikku 
poliitikat kogu Euroopat hõlmava mitme 
ülesande kontekstis, mõistes uusi 
tingimusi ja võimalusi ulatuslikumaks 
Euroopa integratsiooniks, hinnates 
Euroopa mudeli ja selle sotsiaalsete, 
kultuuriliste, teadusalaste ja majanduslike 
komponentide ning koostoime rolli 
konkurentsivõimelise liidu eeliste 
allikatena maailma tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 897
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopale omasele ajaloolisele, 
poliitilisele, sotsiaal- ja kultuurisüsteemile 
avaldavad üha enam mõju ülemaailmsed 
muudatused. Selleks et arendada edasi 
välistegevust naaberriikides ja mujal ning 
oma rolli ülemaailmse osalejana, peab 
Euroopa parandama enda suutlikkust 
määratleda, prioriseerida, selgitada, hinnata 
ja edendada oma poliitika eesmärke koos 
teiste maailma piirkondade ja 
ühiskondadega koostöö edendamiseks või 
konfliktide vältimiseks või lahendamiseks. 
Samuti peab Euroopa parandama oma 
suutlikkust näha ette üleilmastumise 
arengut ja mõju ning sellele reageerida. See 
nõuab paremat arusaamist teiste maailma 
piirkondade ajaloost, kultuuridest ja 
poliitilis-majanduslikest süsteemidest, 
samuti riikidevaheliste osalejate rollist ja 
mõjust. Lõpetuseks peab Euroopa tõhusalt 

Euroopale omasele ajaloolisele, 
poliitilisele, sotsiaal- ja kultuurisüsteemile 
avaldavad üha enam mõju ülemaailmsed 
muudatused. Selleks et arendada edasi 
välistegevust naaberriikides ja mujal ning 
oma rolli ülemaailmse osalejana, peab 
Euroopa parandama enda suutlikkust ja 
teadmusbaasi määratleda, prioriseerida, 
selgitada, hinnata ja edendada oma 
poliitika eesmärke koos teiste maailma 
piirkondade ja ühiskondadega koostöö 
edendamiseks või konfliktide vältimiseks 
või lahendamiseks. Samuti peab Euroopa 
parandama oma teadmusbaasi konfliktide, 
konflikti ümberkujundamise ja koostöö 
valdkonnas ning suutlikkust näha ette
üleilmastumise arengut ja mõju ning sellele 
reageerida. See nõuab paremat arusaamist 
teiste maailma piirkondade ajaloost, 
kultuuridest ja poliitilis-majanduslikest 
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aitama kaasa ka ülemaailmsele juhtimisele 
sellistes põhivaldkondades nagu 
kaubandus, arendus, töö, majanduskoostöö, 
inimõigused, kaitse ja julgeolek. See 
tähendab potentsiaali luua uusi suutlikkusi 
nii analüüsivahendite ja -süsteemide kui ka 
diplomaatia osas ametlikul ja 
mitteametlikul rahvusvahelisel areenil koos 
valitsuste ja valitsusväliste osalejatega.

süsteemidest, samuti riikidevaheliste 
osalejate rollist ja mõjust. Lõpetuseks peab 
Euroopa tõhusalt aitama kaasa ka 
ülemaailmsele juhtimisele sellistes 
põhivaldkondades nagu kaubandus, 
arendus, töö, majanduskoostöö, 
inimõigused, konfliktide ennetamine, rahu 
ülesehitamine ja julgeolek. See tähendab 
potentsiaali luua uusi suutlikkusi nii 
analüüsivahendite ja -süsteemide kui ka 
diplomaatia osas ametlikul ja 
mitteametlikul rahvusvahelisel areenil koos 
valitsuste ja valitsusväliste osalejatega.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.4. Teadustöö ja innovatsiooni lõhe 
ületamine Euroopas Teadustöö ja 
innovatsiooni tulemused erinevad oluliselt 
piirkonniti Euroopas ja neid erinevusi tuleb 
käsitleda. Meetmed on suunatud 
tipptaseme saavutuste ja innovatsiooni 
rakendamisele ning erinevad 
ühtekuuluvuspoliitika fondide poliitikast ja 
tegevusest, ning samas täiendavad neid ja 
toimivad koos nendega. Nimetatud 
meetmed on järgmised:

6.1.4. Teadustöö ja innovatsiooni lõhe 
ületamine Euroopas

Teadustöö ja innovatsiooni tulemused 
erinevad oluliselt piirkonniti Euroopas ja 
neid erinevusi tuleb käsitleda. Meetmed on 
suunatud tipptaseme saavutuste ja 
innovatsiooni rakendamisele, tunnistades 
vajadust suurendada ja alal hoida 
suutlikkust, eelkõige taristuid 
teadusuuringute tegemiseks ja 
inimkapitali arendust EL 12 
liikmesriikides. Need meetmed erinevad 
ühtekuuluvuspoliitika fondide poliitikast ja 
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tegevusest, ning samas täiendavad neid ja 
toimivad koos nendega. Nimetatud 
meetmed on järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 899
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate asutuste ja pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete piirkondade 
ühendamine sarnaste rahvusvaheliste 
juhtivorganisatsioonidega mujal Euroopas. 
see hõlmab kõrgtasemel teadusasutuste ja 
vähem arenenud piirkondade koostööd, 
partnerlust personalivahetuste, eksperdiabi 
ja abi kaudu ning ühisstrateegiate 
väljatöötamist pädevuskeskuste 
asutamiseks, mida võib toetada 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega vähem 
arenenud piirkondades. Samuti kaalutakse 
tipptasemel saavutuste tunnustamist vähem 
arenenud piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele vastavatele 
asutustele;

– asutuste ja pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete linnade ja 
piirkondade ühendamine sarnaste 
rahvusvaheliste juhtivorganisatsioonidega 
mujal Euroopas. See hõlmab kõrgtasemel 
teadusasutuste ja vähem arenenud 
piirkondade koostööd, partnerlust 
personalivahetuste, eksperdiabi ja abi 
kaudu ning ühisstrateegiate väljatöötamist 
pädevuskeskuste asutamiseks, mida võib 
toetada ühtekuuluvuspoliitika fondidega 
vähem arenenud piirkondades ja 
raamprogrammiga Horisont 2020 
ülemineku- ja konkurentsivõimelistes 
piirkondades. Samuti kaalutakse 
tipptasemel saavutuste tunnustamist vähem 
arenenud piirkondades ja arenevates 
piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele vastavatele 
asutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 900
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate asutuste ja pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete piirkondade 
ühendamine sarnaste rahvusvaheliste 
juhtivorganisatsioonidega mujal Euroopas. 
see hõlmab kõrgtasemel teadusasutuste ja 
vähem arenenud piirkondade koostööd, 
partnerlust personalivahetuste, eksperdiabi 
ja abi kaudu ning ühisstrateegiate 
väljatöötamist pädevuskeskuste 
asutamiseks, mida võib toetada 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega vähem 
arenenud piirkondades. Samuti kaalutakse 
tipptasemel saavutuste tunnustamist vähem 
arenenud piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele vastavatele 
asutustele;

– vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate asutuste ja pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete piirkondade 
ühendamine sarnaste rahvusvaheliste 
juhtivorganisatsioonidega mujal Euroopas. 
See hõlmab, pöörates tähelepanu eelkõige 
EL 12 liikmesriikidele, kõrgtasemel 
teadusasutuste ja vähem arenenud 
piirkondade koostööd, partnerlust 
personalivahetuste, eksperdiabi ja abi 
kaudu ning ühisstrateegiate väljatöötamist 
pädevuskeskuste asutamiseks, mida võib 
toetada ühtekuuluvuspoliitika fondidega 
vähem arenenud piirkondades. Samuti 
kaalutakse tipptasemel saavutuste 
tunnustamist vähem arenenud 
piirkondades, kaasa arvatud 
eksperdihinnangute kaudu, ja 
pädevustunnistuste andmist 
rahvusvahelistele standarditele vastavatele 
asutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 901
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahastatavate projektide valikul nende 
kõrgtasemel projektide eelistamine, mille 
üks partner on vähem arenenud 
piirkonnast;

Or. en

Muudatusettepanek 902
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi asutustesse, millel on selge 
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 
ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes;

– „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi asutustesse, millel on selge 
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset ja 
piirkondlikku tuge konkurentsivõimelise 
teaduskeskkonna ja raamtingimuste 
loomiseks, mis on vajalikud tipptasemel 
teadustalentide ligimeelitamiseks, paigal 
hoidmiseks ja arendamiseks nimetatud 
asutustes ning nimetatud asutuste 
kinnistumiseks piirkondlikesse 
innovatsiooni ökosüsteemidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 903
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi asutustesse, millel on selge 
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 

– kuni 40 „Euroopa teadusruumi 
õppetooli” asutamine, et meelitada 
suurepäraseid õpetlasi asutustesse, millel 
on selge potentsiaal tipptasemel 
teadustööks, et aidata nendel asutustel seda 
potentsiaali täielikult rakendada ning luua 
sellega võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 
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ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes;

ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes;

Or. en

Muudatusettepanek 904
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi asutustesse, millel on selge 
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset tuge 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna ja 
raamtingimuste loomiseks, mis on 
vajalikud tipptasemel teadustalentide 
ligimeelitamiseks, paigal hoidmiseks ja 
arendamiseks nimetatud asutustes;

– „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada suurepäraseid 
õpetlasi asutustesse, millel on selge 
potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 
aidata nendel asutustel seda potentsiaali 
täielikult rakendada ning luua sellega 
võrdsed tingimused teadustööks ja 
innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
See hõlmab institutsionaalset ja 
piirkondlikku tuge konkurentsivõimelise 
teaduskeskkonna ja raamtingimuste 
loomiseks, mis on vajalikud tipptasemel 
teadustalentide ligimeelitamiseks, paigal 
hoidmiseks ja arendamiseks nimetatud 
asutustes ning nimetatud asutuste 
kinnistumiseks piirkondlikesse 
innovatsiooni ökosüsteemidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 905
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sarnase aruka spetsialiseerumisega 
piirkondade julgustamine ühinema 
võrgustikus, et töötada välja 
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rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised 
väärtusahelad;

Or. en

Muudatusettepanek 906
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aruka spetsialiseerumise strateegiate
väljatöötamise ja seire toetamine. 
Töötatakse välja poliitika toetusvahend ja 
soodustatakse poliitikaõpet piirkondlikul 
tasemel partneritepoolse rahvusvahelise 
hindamise ja parimate tavade jagamise 
kaudu.

– aruka spetsialiseerumise strateegiate 
väljatöötamise ja seire toetamine. 
Töötatakse välja poliitika toetusvahend ja 
soodustatakse poliitikaõpet piirkondades ja 
linnades partneritepoolse rahvusvahelise 
hindamise ja parimate tavade jagamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 907
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sarnase aruka spetsialiseerumisega 
piirkondade ja linnade julgustamine 
ühinema võrgustikus, et töötada välja 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised 
väärtusahelad.

Or. en

Muudatusettepanek 908
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – punkt 6.1.4 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadusuuringute võimsuse loomisele 
kaasaaitamine, toetades muu hulgas 
vähem arenenud piirkondade teadlaste 
juurdepääsu meditsiinilistele, 
bioloogilistele ja muudele 
teadusandmetele ja näidiste pankadele 
ning riiklike andme-/näidiste pankade 
asutamine vähem arenenud piirkondades 
Euroopa teadusruumi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 909
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– soodustada konkreetsete meetmete abil 
raamprogrammi Horisont 2020 
rahastatud teadusuuringute tulemuste 
rakendamist kõigepealt liidus;

Or. it

Muudatusettepanek 910
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hõlbustada võimalikult laialdast 
juurdepääsu nende valdkondade 
teaduslikele ja akadeemilistele ja 
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väljaannetele ning uuringute käigus 
kogutud andmetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 911
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolme osalejaga partnerluste võrgustike 
väljaarendamise toetamine piirkondades, 
mis saavad teha koostööd, et 
koordineerida eespool nimetatud 
partnerlusmeetmeid, parimate tavade 
vahetamist, „Euroopa teadusruumi 
õppetoolide” kinnistumist piirkondlikku 
teadustöö- ja innovatsioonisüsteemi, 
kindlaksmääratud piirkondlike 
pädevustega seotud rahvusvaheliste 
võrgustike toetamist ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate parimate 
tavade vahetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 912
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4 – neljas b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmete toetamine, millega 
edendatakse EL 12 liikmesriikides asuvate 
teaduskeskuste juhtpositsiooni projekti 
konsortsiumis ning projektijuhtimise- ja 
haldusalast väljaõpet.

Or. en
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Muudatusettepanek 913
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2. [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 914
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – 6. jagu – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.1. Innovatiivse liidu ja Euroopa 
teadusruumi tõendusaluse ja toe 
tugevdamine

6.2.1. Innovatiivse liidu ja Euroopa 
teadusruumi tõendusaluse ja toe 
tugevdamine ebasoodsate majandus- ja 
sotsiaalsete tingimuste olukorras

Or. en

Muudatusettepanek 915
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute hindamiseks ja 
prioriseerimiseks ning innovatiivse liidu ja 
Euroopa teadusruumi tugevdamiseks 
toetatakse teadustöö- ja 
innovatsioonipoliitikat ja -süsteeme ning 
teadustöös ja innovatsioonis osalejaid 
Euroopas ning kolmandates riikides, 

Investeeringute hindamiseks ja 
prioriseerimiseks ning innovatiivse liidu ja 
Euroopa teadusruumi tugevdamiseks 
toetatakse teadustöö- ja 
innovatsioonipoliitikat ja -süsteeme ning 
teadustöös ja innovatsioonis osalejaid 
Euroopas ning kolmandates riikides, 
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samuti näitajate, andmete ja teabetaristu 
väljatöötamist. Samuti on vaja tulevikku 
suunatud tegevust ja pilootalgatusi, 
majandusanalüüse, poliitikaseiret, 
vastastikku õppimist, 
kooskõlastamisvahendeid ja -tegevust ning 
metoodikate väljatöötamist mõju 
hindamiseks, kasutades ära teadustegevuse 
sidusrühmadelt, ettevõtetelt, riigiasutustelt 
ja kodanikelt saadud otsest tagasisidet.

samuti näitajate, andmete ja teabetaristu 
väljatöötamist. Samuti on vaja tulevikku 
suunatud tegevust ja pilootalgatusi, 
majandusanalüüse, poliitikaseiret, 
vastastikku õppimist, 
kooskõlastamisvahendeid ja -tegevust ning 
metoodikate väljatöötamist mõju 
hindamiseks, kasutades ära teadustegevuse 
sidusrühmadelt, ettevõtetelt, riigiasutustelt,
kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja 
kodanikelt saadud otsest tagasisidet.

Or. en

Muudatusettepanek 916
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringute hindamiseks ja 
prioriseerimiseks ning innovatiivse liidu ja 
Euroopa teadusruumi tugevdamiseks 
toetatakse teadustöö- ja 
innovatsioonipoliitikat ja -süsteeme ning 
teadustöös ja innovatsioonis osalejaid 
Euroopas ning kolmandates riikides, 
samuti näitajate, andmete ja teabetaristu 
väljatöötamist. Samuti on vaja tulevikku 
suunatud tegevust ja pilootalgatusi, 
majandusanalüüse, poliitikaseiret, 
vastastikku õppimist, 
kooskõlastamisvahendeid ja -tegevust ning 
metoodikate väljatöötamist mõju 
hindamiseks, kasutades ära teadustegevuse 
sidusrühmadelt, ettevõtetelt, riigiasutustelt 
ja kodanikelt saadud otsest tagasisidet.

Investeeringute hindamiseks ja 
prioriseerimiseks ning innovatiivse liidu ja 
Euroopa teadusruumi tugevdamiseks 
toetatakse teadustöö- ja 
innovatsioonipoliitikat ja -süsteeme ning 
teadustöös ja innovatsioonis osalejaid 
Euroopas ning kolmandates riikides, 
samuti näitajate, andmete ja teabetaristu 
väljatöötamist. Samuti on vaja tulevikku 
suunatud tegevust ja pilootalgatusi, 
majandusanalüüse, poliitikaseiret, 
vastastikku õppimist, 
kooskõlastamisvahendeid ja -tegevust ning 
metoodikate väljatöötamist mõju 
hindamiseks, kasutades ära teadustegevuse 
sidusrühmadelt, ettevõtetelt, riigiasutustelt, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja 
kodanikelt saadud otsest tagasisidet.

Or. en
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Muudatusettepanek 917
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatiivse liidu algatuse rakendamiseks 
on samuti vaja toetada (erasektori ja 
riiklikku) turupõhist innovatsiooni, et 
tugevdada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust ja edendada 
Euroopa konkurentsivõimet. See nõuab 
innovatsiooni üldiste raamtingimuste 
parandamist, samuti uuenduslike ettevõtete 
majanduskasvu tõkete käsitlemist. 
Toetatakse võimsaid innovatsiooni 
toetusmehhanisme (nt täiustatud 
klastrijuhtimine, riikliku ja erasektori 
partnerlus ning võrgustiku koostöö), kitsalt 
spetsialiseeritud innovatsiooni 
toetusteenused (nt intellektuaalomandi 
õiguste juhtimine/kasutamine, 
innovatsiooni juhtimine, hankijate 
võrgustikud) ning innovatsiooniga seotud 
riikliku poliitika läbivaatamist. VKEdega 
seotud küsimusi toetatakse erieesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” raames.

Innovatiivse liidu algatuse rakendamiseks 
on samuti vaja toetada (erasektori ja 
riiklikku) turupõhist ja mitteturupõhist 
innovatsiooni, et tugevdada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust ja edendada 
Euroopa konkurentsivõimet ning 
sotsiaalset, majanduslikku ja ökoloogilist 
vastupidavust. See nõuab innovatsiooni 
üldiste raamtingimuste parandamist, samuti 
uuenduslike ettevõtete majanduskasvu 
tõkete käsitlemist. Toetatakse võimsaid 
innovatsiooni toetusmehhanisme (nt 
täiustatud klastrijuhtimine, riikliku ja 
erasektori partnerlus ning võrgustiku 
koostöö), kitsalt spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetusteenused (nt 
intellektuaalomandi õiguste 
juhtimine/kasutamine, innovatsiooni 
juhtimine, hankijate võrgustikud) ning 
innovatsiooniga seotud riikliku poliitika 
läbivaatamist. VKEdega seotud küsimusi 
toetatakse erieesmärgi „Innovatsioon 
VKEdes” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 918
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatiivse liidu algatuse rakendamiseks 
on samuti vaja toetada (erasektori ja 
riiklikku) turupõhist innovatsiooni, et 

Innovatiivse liidu algatuse rakendamiseks 
on samuti vaja toetada (erasektori ja 
riiklikku) turupõhist ja mitteturupõhist 
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tugevdada ettevõtete 
innovatsioonisuutlikkust ja edendada 
Euroopa konkurentsivõimet. See nõuab 
innovatsiooni üldiste raamtingimuste 
parandamist, samuti uuenduslike ettevõtete 
majanduskasvu tõkete käsitlemist. 
Toetatakse võimsaid innovatsiooni 
toetusmehhanisme (nt täiustatud 
klastrijuhtimine, riikliku ja erasektori 
partnerlus ning võrgustiku koostöö), kitsalt 
spetsialiseeritud innovatsiooni 
toetusteenused (nt intellektuaalomandi 
õiguste juhtimine/kasutamine, 
innovatsiooni juhtimine, hankijate 
võrgustikud) ning innovatsiooniga seotud 
riikliku poliitika läbivaatamist. VKEdega 
seotud küsimusi toetatakse erieesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” raames.

innovatsiooni, et tugevdada riikliku ja 
erasektori ettevõtete ning kodanike
innovatsioonisuutlikkust ja edendada 
Euroopa konkurentsivõimet ning 
sotsiaalset ja ökoloogilist vastupidavust. 
See nõuab innovatsiooni üldiste 
raamtingimuste parandamist, samuti 
uuenduslike ettevõtete majanduskasvu 
tõkete käsitlemist. Toetatakse võimsaid 
innovatsiooni toetusmehhanisme (nt 
täiustatud klastrijuhtimine, riikliku ja 
erasektori partnerlus ning võrgustiku 
koostöö), kitsalt spetsialiseeritud 
innovatsiooni toetusteenused (nt 
intellektuaalomandi õiguste 
juhtimine/kasutamine, innovatsiooni 
juhtimine, hankijate võrgustikud) ning 
innovatsiooniga seotud riikliku poliitika 
läbivaatamist. VKEdega seotud küsimusi 
toetatakse erieesmärgi „Innovatsioon 
VKEdes” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 919
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiks on toetada ka selliste uute 
vahendite väljatöötamist, mis tagavad 
intellektuaalomandi õiguste portfellide ja 
nende haldamise suurema läbipaistvuse, 
mis parandavad nende õiguste jagamist ja 
muudavad modelleerimise litsentsid 
süsteemsemateks, mis omakorda 
lihtsustab tehinguid ning annab VKEdele 
ja avalik-õiguslikele asutustele võimaluse 
innovatsioonis aktiivsemalt osaleda.

Or. fr
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Muudatusettepanek 920
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.1 – neljas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Patendipuulide” loomise võimaluse 
uurimine teatud 
tehnoloogiavaldkondades, mis 
võimaldavad jagada tööstusomandi 
õigusi, makstes piisavat hüvitist nende 
õiguste omanikele.

Or. fr

Muudatusettepanek 921
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.2. Innovatsiooni uute vormide, kaasa 
arvatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
loomingulisuse uurimine

6.2.2. Innovatsiooni uute vormide, kaasa 
arvatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
loomingulisuse uurimine ja mõistmine

Or. en

Muudatusettepanek 922
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.3. Ühiskonna osaluse tagamine 
teadustöös ja innovatsioonis

välja jäetud
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Kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutsemise 
võimaldamine parandab 
innovatsioonitulemuste kvaliteeti, 
asjakohasust, aktsepteeritavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna 
huve ja väärtusi. See nõuab spetsiifiliste 
oskuste, teadmiste ja suutlikkuste 
väljaarendamist üksikisiku ja 
organisatsioonide, samuti riikide ja 
riikidevahelisel tasandil. Teaduslikult 
kirjaoskajat, kohusetundlikku ja 
loomingulist ühiskonda toetatakse 
asjakohaste teadusharidusmeetoditega 
seotud teadustöö edendamise kaudu. 
Soolist võrdsust edendatakse eelkõige 
toetades muudatusi teadusasutuste 
korralduses ning teadustegevuse sisus ja 
kavandamises. Teadmiste ringlemise 
edendamiseks teadlaste kogukonnas ja 
laiema avalikkuse hulgas arendatakse 
edasi juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist. Koostöös asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
edendatakse teadustöö ja innovatsiooni 
eetikaraamistikku, mis põhineb 
eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud 
põhiõiguste hartas, asjakohastes liidu 
seadustes ja konventsioonides kajastatud 
põhimõtetel.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.3. Ühiskonna osaluse tagamine 
teadustöös ja innovatsioonis

6.2.3. Teadus ühiskonna osalusel ja
ühiskonna heaks

Or. en
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Muudatusettepanek 924
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutsemise 
võimaldamine parandab 
innovatsioonitulemuste kvaliteeti, 
asjakohasust, aktsepteeritavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna huve 
ja väärtusi. See nõuab spetsiifiliste oskuste, 
teadmiste ja suutlikkuste väljaarendamist 
üksikisiku ja organisatsioonide, samuti 
riikide ja riikidevahelisel tasandil. 
Teaduslikult kirjaoskajat, kohusetundlikku 
ja loomingulist ühiskonda toetatakse 
asjakohaste teadusharidusmeetoditega 
seotud teadustöö edendamise kaudu. 
Soolist võrdsust edendatakse eelkõige 
toetades muudatusi teadusasutuste 
korralduses ning teadustegevuse sisus ja 
kavandamises. Teadmiste ringlemise 
edendamiseks teadlaste kogukonnas ja 
laiema avalikkuse hulgas arendatakse edasi 
juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist. Koostöös asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
edendatakse teadustöö ja innovatsiooni 
eetikaraamistikku, mis põhineb 
eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud 
põhiõiguste hartas, asjakohastes liidu 
seadustes ja konventsioonides kajastatud 
põhimõtetel.

Kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutsemise 
võimaldamine parandab 
innovatsioonitulemuste kvaliteeti, 
asjakohasust, aktsepteeritavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna huve 
ja väärtusi. See nõuab spetsiifiliste oskuste, 
teadmiste ja suutlikkuste väljaarendamist 
üksikisiku ja organisatsioonide, samuti 
riikide ja riikidevahelisel tasandil. 
Teaduslikult kirjaoskajat, kohusetundlikku 
ja loomingulist ühiskonda toetatakse 
asjakohaste teadusharidusmeetoditega 
seotud teadustöö edendamise kaudu. 
Meeste ja naiste võrdseid võimalusi tuleks 
edendada eelkõige toetades muudatusi 
teadusasutuste korralduses ning 
teadustegevuse sisus ja kavandamises. 
Teadmiste ringlemise edendamiseks 
teadlaste kogukonnas ja laiema avalikkuse 
hulgas arendatakse edasi juurdepääsu 
riiklikult rahastatavale teadustööle ning 
selle tulemuste kasutamist. Koostöös 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse teadustöö 
ja innovatsiooni eetikaraamistikku, mis 
põhineb eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud 
põhiõiguste hartas, asjakohastes liidu 
seadustes ja konventsioonides kajastatud 
põhimõtetel.

Or. en

Muudatusettepanek 925
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutsemise 
võimaldamine parandab 
innovatsioonitulemuste kvaliteeti,
asjakohasust, aktsepteeritavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna 
huve ja väärtusi. See nõuab spetsiifiliste 
oskuste, teadmiste ja suutlikkuste 
väljaarendamist üksikisiku ja
organisatsioonide, samuti riikide ja 
riikidevahelisel tasandil. Teaduslikult 
kirjaoskajat, kohusetundlikku ja
loomingulist ühiskonda toetatakse 
asjakohaste teadusharidusmeetoditega 
seotud teadustöö edendamise kaudu. 
Soolist võrdsust edendatakse eelkõige 
toetades muudatusi teadusasutuste 
korralduses ning teadustegevuse sisus ja
kavandamises. Teadmiste ringlemise 
edendamiseks teadlaste kogukonnas ja 
laiema avalikkuse hulgas arendatakse 
edasi juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist. Koostöös asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
edendatakse teadustöö ja innovatsiooni 
eetikaraamistikku, mis põhineb 
eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud 
põhiõiguste hartas, asjakohastes liidu 
seadustes ja konventsioonides kajastatud 
põhimõtetel.

Et luua tõhus dialoog teaduse ja 
ühiskonna vahel, värvata teadusesse uusi 
talente ning viia kokku teaduse tipptase ja 
ühiskondlik teadlikkus ning 
vastutustunne, toetatakse järgmisi 
tegevusi:

– huvipakkuv teadus- või tehnikaalane 
karjäär õpilastele: teadusliku karjääri 
edendamine koolides teaduse, tehnika ja
inseneriteaduste valdkonnas; ülikoolide 
avamine õpilastele; ning interaktiivsete ja
huvipakkuvate teadusmuuseumide 
edendamine riikide valitsuste ja
piirkondlike omavalitsuste poolt; 
jätkusuutliku suhtluse tugevdamine 
koolide ja teadusasutuste vahel ning
õpilaste ja nende perede, teadusõpetajate 
ja teadlaste vahel; kasvava põlvkonna 
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kaasamine noorte mõttekodade ja 
debattide, teaduse ja tehnoloogiaga seotud 
ametikohtade edendamise ning 
pedagoogikas loovust ja innovatsiooni 
soodustavate võistluste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.3 a. Loovusele ja innovatsioonile 
soodsa tausta andvate protsesside 
teadusuuringud ja võrdlemine
Esmatähtis on mõista paremini 
innovatsiooni sotsiaalset, kultuurilist, 
majanduslikku ja poliitilist konteksti. Vaja 
on uusi teadmisi selle kohta, kuidas 
„innovatiivne ühiskond” esile kerkib ja 
hästi edeneb. Praeguses rahvusvahelises 
majanduskontekstis on selleks vaja uudset 
seisukohta innovaatilise 
sotsiaalmajandusliku ühiskonna 
jätkusuutlikkuse tingimuste kohta, mis 
tugineb üksikasjalikele ja süsteemsetele 
välitöödele ja võrdlevale analüüsile.
Tõsiselt tuleb läbi kaaluda sellised tegurid 
nagu sotsiaalne ühtekuuluvus ja 
prognoositav õigus, haridus, demokraatia, 
sallivus ja mitmekesisus, selleks et 
määrata kindlaks ja kasutada paremini 
Euroopa konkurentsieeliseid kogu 
maailmas ning tagada 
innovatsioonipoliitikale edasiarendatud 
tõenditel põhinev toetus.
Eelkõige tuleb seoses hariduse ja ajude 
väljavoolu ohuga põhjalikult aru saada, 
kuidas noored praeguses 
majanduskeskkonnas, kui paljudes ELi 
piirkondades valitseb kõrge tööpuudus, 
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innovatsioonivõimalusi tajuvad.
Tuleb paremini mõista 
riskijuhtimispoliitika rolli selle seostes 
innovatsioonipoliitika ning innovatsiooni 
kujundavate tegurite ja näitajatega. 
Innovatsiooniga seoses on väga oluline 
selgitada mõningaid praeguseid 
vastuolusid, nimelt riski versus 
ettevaatusealast arutelu, või erinevate 
regulatiivsete keskkondade rolli, ning vaja 
on uusi erapooletuid teaduslikke 
vaatenurki.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.4. Sidusa ja tõhusa koostöö 
edendamine kolmandate riikidega

6.2.4. Mõistmine, kuidas sidus ja tõhus 
teadus- ja tippkoolitusalane koostöö 
kolmandate riikidega toetab innovatsiooni

Or. en

Muudatusettepanek 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Horisontaalne tegevus tagab 
rahvusvahelise koostöö strateegilise 
arendamise raamprogrammi Horisont 2020 
alusel ja käsitleb valdkonnaüleseid 
poliitikaeesmärke. Tegevus kahepoolsete, 
mitmepoolsete ja kahe piirkonna vahelise 
poliitilise dialoogi edendamisel teadustöö 

Horisontaalne tegevus tagab 
rahvusvahelise koostöö strateegilise 
arendamise raamprogrammi Horisont 2020 
alusel ja käsitleb valdkonnaüleseid 
poliitikaeesmärke. Tuleb mõista, et 
tegevus kahepoolsete, mitmepoolsete ja 
kahe piirkonna vahelise poliitilise dialoogi 
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ja innovatsiooni valdkonnas kolmandate 
riikide, piirkondade, rahvusvaheliste 
foorumite ja organisatsioonidega soodustab 
poliitikavahetust, vastastikust õppimist ja 
prioriteetite seadmist, edendab vastastikust 
juurdepääsu programmidele ning aitab 
jälgida koostöö mõju. Võrgustike loomine 
ja sõpruskavad soodustavad teadustöös ja 
innovatsioonis osalejate partnerlust 
mõlemal poolel ning parandavad pädevust 
ja koostöösuutlikkust vähem arenenud 
kolmandates riikides. Tegevusega 
edendatakse ELi ja liikmesriikide 
koostööpoliitika ja -programmide 
kooskõlastamist, samuti liikmesriikide ja 
assotsieerunud riikide ühismeetmeid 
kolmandate riikidega, et suurendada nende 
üldist mõju. Samuti konsolideeritakse ja 
tugevdatakse Euroopa teadustöö ja 
innovatsiooni olemasolu kolmandates 
riikides, eelkõige edendades Euroopa 
teadus- ja innovatsioonimajade loomist, 
sellistele Euroopa organisatsioonidele 
osutatavaid teenuseid, kes laiendavad oma 
tegevust kolmandatesse riikidesse, ning 
kolmandate riikidega ühiselt asutatud 
teaduskeskuste avamist teistest 
liikmesriikidest ja assotsieerunud riikidest 
pärit organisatsioonidele või teadlastele.

edendamisel teadustöö ja innovatsiooni 
valdkonnas kolmandate riikide, 
piirkondade, rahvusvaheliste foorumite ja 
organisatsioonidega soodustab 
poliitikavahetust, vastastikust õppimist ja 
prioriteetite seadmist, edendab vastastikust 
juurdepääsu programmidele ning aitab 
jälgida koostöö mõju, ja seda edendada. 
Võrgustike loomine ja sõpruskavad 
soodustavad teadustöös ja innovatsioonis 
osalejate partnerlust mõlemal poolel ning 
parandavad pädevust ja koostöösuutlikkust 
vähem arenenud kolmandates riikides. 
Tegevusega uuritakse ja edendatakse ELi 
ja liikmesriikide koostööpoliitika ja -
programmide kooskõlastamist, samuti 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
ühismeetmeid kolmandate riikidega, et 
suurendada nende üldist mõju. Samuti 
konsolideeritakse ja tugevdatakse Euroopa 
teadustöö ja innovatsiooni olemasolu 
kolmandates riikides, eelkõige edendades 
Euroopa teadus- ja innovatsioonimajade 
loomist, sellistele Euroopa 
organisatsioonidele osutatavaid teenuseid, 
kes laiendavad oma tegevust 
kolmandatesse riikidesse, ning kolmandate 
riikidega ühiselt asutatud teaduskeskuste 
avamist teistest liikmesriikidest ja 
assotsieerunud riikidest pärit 
organisatsioonidele või teadlastele.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tugineb Carvalho raporti muudatusettepanekule 58 „Euroopa teadusruumi õppetoolide" 
asutamise piirangu kohta.
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Muudatusettepanek 930
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2 a. Kaasamõtlev ühiskond –
kultuuripärand ja Euroopa identiteet
Eesmärk on aidata mõista Euroopa 
intellektuaalset baasi: selle ajalugu ning 
oluline mõju Euroopast ja väljastpoolt 
Euroopat, mis meie elu tänapäeval 
inspireerib. Euroopat iseloomustab 
erinevate traditsioonide ning piirkondlike 
ja rahvuslike identiteetide paljusus. 
Mitmekesisust ja sellest tulenevaid 
võimalusi tuleks tunnustada ja arvesse 
võtta.
Euroopa raamatukogude (ka digitaalsete), 
arhiivide, muuseumide, galeriide ja 
muude ühiskondlike asutuste 
kollektsioonid sisaldavad rikkalikke veel 
uurimata dokumente ja uurimisobjekte. 
Need kultuuripärandi allikad kujutavad 
endast üksikute liikmesriikide ajalugu, 
kuid on samal ajal ka Euroopa Liidu 
kollektiivne pärand, mis on tekkinud aja 
jooksul. Sellised materjalid tuleks uute ja 
innovaatiliste tehnoloogiate ning 
integreeritud teabeteenuste kaudu 
teadlastele ja kodanikele kättesaadavaks 
teha, et võimaldada läbi mineviku arhiivi 
tulevikku vaadata ning anda panus 
Euroopa osalusintelligentsi. Euroopa 
kultuuride ja nendevaheliste kokkulepete 
elujõu tagamiseks on vaja 
kultuuripärandi kättesaadavust ja 
säilitamist nendes vormides, võttes arvesse 
ka kultuuripärandi kui olulise majanduse 
tõukejõu tähtsust postindustriaalses 
majanduses ja selle panust jätkusuutlikku 
majanduskasvu.

Or. en
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Muudatusettepanek 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
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un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Muudatusettepanek 932
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3. [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 933
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3. Turvaline ühiskond 6.3. Inimeste turvalisuse suurendamine 
ning vabaduse ja kodanikuõiguste 
kaitsmine

Or. en

Muudatusettepanek 934
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad 
kokku mitme turvaohuga, nagu 
kuritegevus, terrorism ja inimtekkelistest 

välja jäetud
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või loodusõnnetustest põhjustatud 
laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need 
ohud võivad levida üle piiride ja olla 
suunatud füüsiliste objektide või 
küberruumi vastu. Rünnakud 
riigiasutuste ja eraettevõtete veebisaitide 
vastu näiteks mitte üksnes ei õõnesta 
kodanike usaldust, vaid võivad rängalt 
mõjutada selliseid olulisi sektoreid nagu 
energeetika, transport, tervishoid, 
rahandus või telekommunikatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohuga, nagu kuritegevus, 
terrorism ja inimtekkelistest või 
loodusõnnetustest põhjustatud 
laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need ohud
võivad levida üle piiride ja olla suunatud 
füüsiliste objektide või küberruumi vastu. 
Rünnakud riigiasutuste ja eraettevõtete 
veebisaitide vastu näiteks mitte üksnes ei 
õõnesta kodanike usaldust, vaid võivad 
rängalt mõjutada selliseid olulisi sektoreid 
nagu energeetika, transport, tervishoid, 
rahandus või telekommunikatsioonid.

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohu ja -probleemiga, nagu 
kuritegevus, terrorism, etniline ja 
poliitiline konflikt ja inimtekkelistest või 
loodusõnnetustest põhjustatud 
laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need 
probleemid võivad levida üle piiride ja olla 
suunatud füüsiliste objektide või 
küberruumi vastu. Rünnakud riigiasutuste 
ja eraettevõtete veebisaitide vastu näiteks 
mitte üksnes ei õõnesta kodanike usaldust, 
vaid võivad rängalt mõjutada selliseid 
olulisi sektoreid nagu energeetika, 
transport, tervishoid, rahandus või 
telekommunikatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 936
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohuga, nagu kuritegevus, 
terrorism ja inimtekkelistest või 
loodusõnnetustest põhjustatud 
laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need ohud 
võivad levida üle piiride ja olla suunatud 
füüsiliste objektide või küberruumi vastu. 
Rünnakud riigiasutuste ja eraettevõtete 
veebisaitide vastu näiteks mitte üksnes ei 
õõnesta kodanike usaldust, vaid võivad 
rängalt mõjutada selliseid olulisi sektoreid 
nagu energeetika, transport, tervishoid, 
rahandus või telekommunikatsioonid.

Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad kokku 
mitme turvaohuga, nagu kuritegevus, 
terrorism, ebaseaduslik sisseränne ja 
inimtekkelistest või loodusõnnetustest 
põhjustatud laiaulatuslikud hädaolukorrad. 
Need ohud võivad levida üle piiride ja olla 
suunatud füüsiliste objektide või 
küberruumi vastu. Rünnakud riigiasutuste 
ja eraettevõtete veebisaitide vastu näiteks 
mitte üksnes ei õõnesta kodanike usaldust, 
vaid võivad rängalt mõjutada selliseid 
olulisi sektoreid nagu energeetika, 
transport, tervishoid, rahandus või 
telekommunikatsioonid.

Or. it

Muudatusettepanek 937
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 
töötada välja ning rakendada 
uuenduslikke tehnoloogiaid, lahendusi, 
ettenägelikkuse vahendeid ja teadmisi, 
ergutada tarnijate ja kasutajate koostööd, 
leida tsiviiljulgeolekulahendusi, 
parandada Euroopa julgeoleku, IKT ja 
teenuste sektori konkurentsivõimet ning 
võidelda inimõiguste puutumatuse 
kuritarvitamise ja rikkumiste vastu 
internetis.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja töötada 
välja ning rakendada uuenduslikke 
tehnoloogiaid, lahendusi, ettenägelikkuse 
vahendeid ja teadmisi, ergutada tarnijate ja 
kasutajate koostööd, leida 
tsiviiljulgeolekulahendusi, parandada 
Euroopa julgeoleku, IKT ja teenuste 
sektori konkurentsivõimet ning võidelda 
inimõiguste puutumatuse kuritarvitamise ja 
rikkumiste vastu internetis.

Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja töötada 
välja ning rakendada uuenduslikke 
tehnoloogiaid, lahendusi, ettenägelikkuse 
vahendeid ja teadmisi, ergutada tarnijate ja 
kasutajate koostööd, leida 
tsiviiljulgeolekulahendusi, parandada 
Euroopa julgeoleku, IKT ja teenuste 
sektori konkurentsivõimet ning võidelda 
inimõiguste puutumatuse kuritarvitamise ja 
rikkumiste vastu internetis. Samuti on 
vajalikud teadusuuringud selliste ohtude 
sotsiaalsete mõõtmete kohta, selleks et 
mõista nende põhjuseid ja mõju ning 
aidata välja töötada tõhusaid 
sotsiaalpoliitilisi lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 939
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja töötada 
välja ning rakendada uuenduslikke 
tehnoloogiaid, lahendusi, ettenägelikkuse 
vahendeid ja teadmisi, ergutada tarnijate ja 
kasutajate koostööd, leida 
tsiviiljulgeolekulahendusi, parandada 
Euroopa julgeoleku, IKT ja teenuste 

Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja töötada 
välja ning rakendada uuenduslikke 
tehnoloogiaid, lahendusi, ettenägelikkuse 
vahendeid ja teadmisi, ergutada tarnijate ja 
kasutajate koostööd, leida 
tsiviiljulgeolekulahendusi ning võidelda 
inimõiguste puutumatuse kuritarvitamise ja 
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sektori konkurentsivõimet ning võidelda 
inimõiguste puutumatuse kuritarvitamise ja 
rikkumiste vastu internetis.

rikkumiste vastu internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 941
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Julgeolekuga seotud teadusvaldkonna
kooskõlastamine ja täiustamine on seega 
oluline ning see aitab kaardistada praegusi 
teadustegevusega seotud ettevõtmisi, kaasa 
arvatud ettenägelikkust, ja parandada 
asjakohaseid juriidilisi tingimusi ning 
kooskõlastamisprotseduure, kaasa 
arvatud normide koostamist. Tegevuses 
järgitakse missioonile orienteeritud
lähenemisviisi ja integreeritakse 
asjakohaseid sotsiaalseid mõõtmeid. 
Tegevusega toetatakse ELi sise- ja 
välisjulgeoleku poliitikat, kaitsepoliitikat
ja Lissaboni lepingu asjakohast uut sätet 
ning tagatakse küberjulgeolek, usaldus ja 
andmete puutumatus digitaalsel ühtsel 
turul. Järgitakse allolevaid erieesmärke.

Kodanike ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ning politoloogia, 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste tihedam 
kaasamine julgeolekuga seotud 
teadusvaldkonda on seega oluline ning see 
aitab kaardistada praegusi 
teadustegevusega seotud ettevõtmisi ja 
parandada tegevuse asjakohasust ning 
kodanike põhiõiguste ja vabaduste 
austamist. Tegevuses järgitakse 
lähenemisviisi, millega määratakse 
teadusuuringud ühiskondlike 
mureküsimuste valdkonda ja 
integreeritakse asjakohased sotsiaalsed
mõõtmed. Tegevusega toetatakse ELi sise-
ja välisjulgeoleku poliitikat ja Lissaboni 
lepingu asjakohast uut sätet ning tagatakse 
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küberjulgeolek, usaldus ja andmete 
puutumatus digitaalsel ühtsel turul. 
Järgitakse allolevaid erieesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 942
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – punkt 6.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.1. Kuritegevuse ja terrorismi vastu 
võitlemine

välja jäetud

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust 
(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning 
toidu ja veega kindlustatust, mis on 
oluline ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. Uus tehnoloogia ja 
spetsiaalselt arendatud suutlikkus aitavad 
kaitsta olulise tähtsusega taristuid, 
süsteeme ja teenuseid (kaasa arvatud side, 
transport, tervishoid, toit, vesi, 
energeetika, logistika ja tarneahel ning 
keskkond). See hõlmab olulise tähtsusega 
riiklike ja erasektori taristu- ning 
teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohtude 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – punkt 6.3.1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.1. Kuritegevuse ja terrorismi vastu 
võitlemine

6.3.1. Kuritegevuse ja terrorismi vastu 
võitlemine, sealhulgas selliste 
probleemide sotsiaalsete mõõtmete 
mõistmine ning tõhusate 
sotsiaalpoliitiliste meetmete 
kindlaksmääramine nende käsitlemiseks

Or. en

Muudatusettepanek 944
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – punkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust 
(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning 
toidu ja veega kindlustatust, mis on 
oluline ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. Uus tehnoloogia ja 
spetsiaalselt arendatud suutlikkus aitavad 
kaitsta olulise tähtsusega taristuid, 
süsteeme ja teenuseid (kaasa arvatud side, 
transport, tervishoid, toit, vesi, 
energeetika, logistika ja tarneahel ning 
keskkond). See hõlmab olulise tähtsusega 
riiklike ja erasektori taristu- ning 
teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohtude 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 945
Fiona Hall, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust
(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning toidu 
ja veega kindlustatust, mis on oluline 
ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. Uus tehnoloogia ja 
spetsiaalselt arendatud suutlikkus aitavad 
kaitsta olulise tähtsusega taristuid, 
süsteeme ja teenuseid (kaasa arvatud side, 
transport, tervishoid, toit, vesi, energeetika, 
logistika ja tarneahel ning keskkond). See 
hõlmab olulise tähtsusega riiklike ja 
erasektori taristu- ning teenusevõrkude 
analüüsimist ja nende turvalisemaks 
muutmist igat liiki ohtude suhtes.

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab põhjuste ja mõju mõistmist ning 
uue tehnoloogia ja suutlikkuse (sealhulgas 
küberkuritegevuse ja küberterrorismi 
vastu) väljatöötamist, et toetada tervishoiu-
ja keskkonnaohutust ning toidu ja veega 
kindlustatust, mis on oluline ühiskonna ja 
majanduse heaks toimimiseks. Uus 
tehnoloogia ja spetsiaalselt arendatud 
suutlikkus aitavad kaitsta olulise tähtsusega 
taristuid, süsteeme ja teenuseid (kaasa 
arvatud side, transport, tervishoid, toit, 
vesi, energeetika, logistika ja tarneahel 
ning keskkond). See hõlmab olulise 
tähtsusega riiklike ja erasektori taristu-
ning teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohtude 
suhtes. Tähelepanu tuleb pöörata ka 
kuritegevuse ja terrorismi sotsiaalsetele ja 
käitumuslikele mõõtmetele, selleks et 
mõista täielikult nende põhjuseid ja mõju, 
ning tõhusate sotsiaalpoliitiliste 
lahenduste väljatöötamisele nende 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust 

Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab nii konflikti kui ka koostöö 



AM\909647ET.doc 135/168 PE492.826v02-00

ET

(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning toidu 
ja veega kindlustatust, mis on oluline 
ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. Uus tehnoloogia ja 
spetsiaalselt arendatud suutlikkus aitavad 
kaitsta olulise tähtsusega taristuid, 
süsteeme ja teenuseid (kaasa arvatud side, 
transport, tervishoid, toit, vesi, energeetika, 
logistika ja tarneahel ning keskkond). See 
hõlmab olulise tähtsusega riiklike ja 
erasektori taristu- ning teenusevõrkude 
analüüsimist ja nende turvalisemaks 
muutmist igat liiki ohtude suhtes.

põhjuste mõistmist, uut tehnoloogiat ja 
suutlikkust (sealhulgas küberkuritegevuse 
ja küberterrorismi vastu), et toetada 
õigusriiki, demokraatlikku vastutust, 
vastutustundlikku ja selget julgeoleku- ja 
kohtusüsteemi, tervishoiu- ja 
keskkonnaohutust ning toidu ja veega 
kindlustatust, mis on oluline ühiskonna ja 
majanduse heaks toimimiseks. Uued 
analüüsivahendid ja kontseptsioonid ning 
uus tehnoloogia ja spetsiaalselt arendatud 
suutlikkus aitavad kaitsta olulise tähtsusega 
taristuid, süsteeme ja teenuseid (kaasa 
arvatud side, transport, tervishoid, toit, 
vesi, energeetika, logistika ja tarneahel 
ning keskkond). See hõlmab olulise 
tähtsusega riiklike ja erasektori taristu-
ning teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohtude 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 947
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene a lõik 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on teadusuuringuid, et määrata 
kindlaks põhjused, miks inimesed 
radikaliseeruvad vägivaldseks, ning 
tõhusad sotsiaalpoliitilised meetmed 
nendele põhjustele reageerimiseks. 
Kaugeleulatuv eesmärk on viia läbi 
teadusuuringud, mis pakuvad nii tõendeid 
kui ka sotsiaalpoliitilisi ettepanekuid, mis 
on tõhusad vägivaldse radikaliseerumise 
vältimisel ning sotsiaalse rahulolematuse 
suunamisel rahumeelsesse 
demokraatlikku protesti ja dialoogi.
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Or. en

Muudatusettepanek 948
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene b lõik 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kodanikke ja valitud esindajaid kaasates 
viiakse läbi ka teadusuuringud selle 
kohta, millises ulatuses on ühiskond 
vähem sekkuvate terrorismivastase 
võitluse meetmete nimel valmis riskima. 
Selleks on vaja süsteemsemaid meetmeid 
dialoogis – mis viiakse läbi teaduslikus 
kontekstis –, et kehtestada kodanike jaoks 
vastuvõetavad riski- ja sekkumispiirid 
ning neist tulenevad kompromissid. 
Nende teadusuuringute sihiks peaks 
olema aluse tagamine tõenditel 
põhinevale otsuste tegemisele ning 
sotsiaalset tegelikkust kajastavale 
poliitilisele dialoogile.

Or. en

Muudatusettepanek 949
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene c lõik 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taastava õiguse menetlused võivad aidata 
kaasa terrorismivastase võitluse strateegia 
elementide vältimisele ja täitmisele. 
Teadusuuringutesse tuleks kaasata ka see, 
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millises ulatuses on terrorismirünnakute 
ohvrid suutelised end taastava õiguse 
menetlustes tegelike või potentsiaalsete 
kuriteo toimepanijatega siduma, et aidata 
vastastikku mõista nii terrorismi peamisi 
põhjuseid kui ka selle mõju ohvritele; 
teadusuuringutes tuleks vaadelda ka seda, 
millist mõju taastava õiguse menetlused 
riskirühmade vägivaldseks 
radikaliseerumisele avaldada võivad; 
samuti tuleks sellistes teadusuuringutes 
uurida, kuidas taastav õigus saab kaasa 
aidata raskest terrorismikuriteost 
mõjutatud ühiskonna paranemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 950
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.1 – esimene d lõik 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahejuhtumite vältimiseks tuleks 
teadusuuringutes keskenduda üksikisiku 
või konkreetse sotsiaalse rühma 
kuritegevuse ja poliitilise 
radikaliseerumise põhjuste mõistmisele, 
sealhulgas poliitilise vägivalla 
äärmuslikud vormid, nagu 
terrorirünnakud. Sotsiaalteadustes, 
eelkõige sotsioloogias, psühholoogias ja 
politoloogias, on välja töötatud 
uurimismeetodid ja teooriad, et sellistele 
uurimisküsimustele vastuseid anda.

Or. en

Muudatusettepanek 951
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.2. Julgeoleku tugevdamine 
piirihalduse kaudu

välja jäetud

Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi 
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, 
proportsionaalsust, sotsiaalset 
aktsepteeritavust ja põhiõiguste austust. 
Teadustööga toetatakse ka integreeritud 
Euroopa piirihaldust, kaasa arvatud 
kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema 
koostöö kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 952
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.2. Julgeoleku tugevdamine 
piirihalduse kaudu

välja jäetud

Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
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julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi 
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, 
proportsionaalsust, sotsiaalset 
aktsepteeritavust ja põhiõiguste austust. 
Teadustööga toetatakse ka integreeritud 
Euroopa piirihaldust, kaasa arvatud 
kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema 
koostöö kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi 
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, 
proportsionaalsust, sotsiaalset 
aktsepteeritavust ja põhiõiguste austust. 
Teadustööga toetatakse ka integreeritud 
Euroopa piirihaldust, kaasa arvatud 
kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema 
koostöö kaudu.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 954
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi 
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, proportsionaalsust, 
sotsiaalset aktsepteeritavust ja põhiõiguste 
austust. Teadustööga toetatakse ka 
integreeritud Euroopa piirihaldust, kaasa 
arvatud kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema koostöö 
kaudu.

Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi, 
Euroopa välispiiride valvamise süsteemi
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, proportsionaalsust, 
sotsiaalset aktsepteeritavust ja põhiõiguste 
austust. Teadustööga toetatakse ka 
integreeritud Euroopa piirihaldust, kaasa 
arvatud kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema koostöö 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Lühendeid tuleb selgitada.

Muudatusettepanek 955
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.3



AM\909647ET.doc 141/168 PE492.826v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.3. Küberjulgeoleku tagamine välja jäetud
Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 
võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 
ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes 
domeenis ja jurisdiktsioonis ning 
kaitstakse olulise tähtsusega IKT-taristut. 
Digitaalne ühiskond on hoogsalt 
arenemas koos interneti pidevalt muutuva 
kasutuse ja kuritarvitamisega, sotsiaalse 
läbikäimise uute viiside, uute mobiilsete ja 
asukohapõhiste teenuste ning asjade 
interneti kujunemisega. Selleks on vaja 
uut liiki teadustööd, mis peab põhinema 
arenevatel rakendustel, kasutusel ja 
ühiskonnatrendidel. Võetakse ette kiireid 
teadustegevuse algatusi, kaasa arvatud 
proaktiivne teadus- ja arendustegevus, et 
reageerida operatiivselt uutele 
nüüdisaegsetele arendustele usalduse ja 
julgeoleku vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 956
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 

välja jäetud
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võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 
ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes 
domeenis ja jurisdiktsioonis ning 
kaitstakse olulise tähtsusega IKT-taristut. 
Digitaalne ühiskond on hoogsalt 
arenemas koos interneti pidevalt muutuva 
kasutuse ja kuritarvitamisega, sotsiaalse 
läbikäimise uute viiside, uute mobiilsete ja 
asukohapõhiste teenuste ning asjade 
interneti kujunemisega. Selleks on vaja 
uut liiki teadustööd, mis peab põhinema 
arenevatel rakendustel, kasutusel ja 
ühiskonnatrendidel. Võetakse ette kiireid 
teadustegevuse algatusi, kaasa arvatud 
proaktiivne teadus- ja arendustegevus, et 
reageerida operatiivselt uutele 
nüüdisaegsetele arendustele usalduse ja 
julgeoleku vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 
võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 

välja jäetud
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ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes 
domeenis ja jurisdiktsioonis ning 
kaitstakse olulise tähtsusega IKT-taristut. 
Digitaalne ühiskond on hoogsalt 
arenemas koos interneti pidevalt muutuva 
kasutuse ja kuritarvitamisega, sotsiaalse 
läbikäimise uute viiside, uute mobiilsete ja 
asukohapõhiste teenuste ning asjade 
interneti kujunemisega. Selleks on vaja 
uut liiki teadustööd, mis peab põhinema 
arenevatel rakendustel, kasutusel ja 
ühiskonnatrendidel. Võetakse ette kiireid 
teadustegevuse algatusi, kaasa arvatud 
proaktiivne teadus- ja arendustegevus, et 
reageerida operatiivselt uutele 
nüüdisaegsetele arendustele usalduse ja 
julgeoleku vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 
võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 
ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes domeenis 
ja jurisdiktsioonis ning kaitstakse olulise 
tähtsusega IKT-taristut. Digitaalne 
ühiskond on hoogsalt arenemas koos 
interneti pidevalt muutuva kasutuse ja 
kuritarvitamisega, sotsiaalse läbikäimise 

Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 
võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 
ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes domeenis 
ja jurisdiktsioonis ning kaitstakse olulise 
tähtsusega IKT-taristut. Digitaalne 
ühiskond on hoogsalt arenemas koos 
interneti pidevalt muutuva kasutuse ja 
kuritarvitamisega, sotsiaalse läbikäimise 
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uute viiside, uute mobiilsete ja 
asukohapõhiste teenuste ning asjade 
interneti kujunemisega. Selleks on vaja uut 
liiki teadustööd, mis peab põhinema 
arenevatel rakendustel, kasutusel ja 
ühiskonnatrendidel. Võetakse ette kiireid 
teadustegevuse algatusi, kaasa arvatud 
proaktiivne teadus- ja arendustegevus, et 
reageerida operatiivselt uutele 
nüüdisaegsetele arendustele usalduse ja 
julgeoleku vallas.

uute viiside, veebipõhiste tehingute uute 
viiside, finantsteenuste (e-kaubandus) 
uute mobiilsete ja asukohapõhiste teenuste 
ning asjade interneti kujunemisega. Selleks 
on vaja uut liiki teadustööd, mis peab 
põhinema arenevatel rakendustel, 
kasutusel, uutel spetsiifilistel äri- ning 
kaubandusmudelitel ja 
ühiskonnatrendidel. Võetakse ette kiireid 
teadustegevuse algatusi, kaasa arvatud 
proaktiivne teadus- ja arendustegevus, et 
reageerida operatiivselt uutele 
nüüdisaegsetele arendustele usalduse ja 
julgeoleku vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 959
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – punkt 6.3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.4. Euroopa vastupanuvõimelisemaks 
muutmine kriisidele ja katastroofidele

välja jäetud

See eesmärk nõuab spetsiaalselt 
arendatud tehnoloogiat ja suutlikkust, et 
toetada erinevaid hädaolukordade 
ohjamise toiminguid (näiteks 
kodanikukaitse, tuletõrje, merereostuse 
kõrvaldamine, humanitaarabi, 
tsiviilkaitse, konfliktide ennetamine, 
meditsiiniteabe taristu arendamine, 
päästeülesanded ning kriisijärgne 
stabiliseerimine), samuti seaduse 
jõustamist. Teadustöö hõlmab kogu 
kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
vastupanuvõimet ning toetab Euroopas 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.
Tegevus kõikides valdkondades hõlmab 
ka süsteemide ja teenuste integratsiooni 
ning koostalitusvõimet, kaasa arvatud 
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selliseid aspekte nagu side, hajutatud 
taristud ja inimtegurid. See nõuab ka 
tsiviil- ja militaarvõimekuse ühendamist 
ülesannetes alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 
tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk nõuab spetsiaalselt 
arendatud tehnoloogiat ja suutlikkust, et 
toetada erinevaid hädaolukordade 
ohjamise toiminguid (näiteks 
kodanikukaitse, tuletõrje, merereostuse 
kõrvaldamine, humanitaarabi, 
tsiviilkaitse, konfliktide ennetamine, 
meditsiiniteabe taristu arendamine, 
päästeülesanded ning kriisijärgne 
stabiliseerimine), samuti seaduse 
jõustamist. Teadustöö hõlmab kogu 
kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
vastupanuvõimet ning toetab Euroopas 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 961
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk nõuab spetsiaalselt arendatud 
tehnoloogiat ja suutlikkust, et toetada 
erinevaid hädaolukordade ohjamise 
toiminguid (näiteks kodanikukaitse, 
tuletõrje, merereostuse kõrvaldamine, 
humanitaarabi, tsiviilkaitse, konfliktide 
ennetamine, meditsiiniteabe taristu 
arendamine, päästeülesanded ning 
kriisijärgne stabiliseerimine), samuti 
seaduse jõustamist. Teadustöö hõlmab 
kogu kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
vastupanuvõimet ning toetab Euroopas 
hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 
saavutamist.

See eesmärk nõuab spetsiaalselt arendatud 
analüütilisi tööriistu ja kontseptsioone, sh 
tehnoloogiat ja suutlikkust, et toetada 
erinevaid hädaolukordade ohjamise 
toiminguid (näiteks kodanikukaitse, 
tuletõrje, merereostuse kõrvaldamine, 
humanitaarabi, loodusõnnetused ja 
inimtegevusest tingitud katastroofid, 
meditsiiniteabe taristu arendamine, 
päästeülesanded ning kriisijärgne 
stabiliseerimine, vahendus, dialoog ja 
kooskõlastamine). Teadustöö hõlmab kogu 
kriisiohje- ja rahutagamisahelat ja 
ühiskonna taastumisvõimet ning toetab 
Euroopas hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 962
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eesmärk nõuab spetsiaalselt arendatud 
tehnoloogiat ja suutlikkust, et toetada 
erinevaid hädaolukordade ohjamise 
toiminguid (näiteks kodanikukaitse, 
tuletõrje, merereostuse kõrvaldamine, 
humanitaarabi, tsiviilkaitse, konfliktide 
ennetamine, meditsiiniteabe taristu 
arendamine, päästeülesanded ning 

See eesmärk nõuab spetsiaalselt arendatud 
tehnoloogiat ja suutlikkust, et toetada 
erinevaid hädaolukordade ohjamise 
toiminguid (näiteks kodanikukaitse, kaitse 
üleujutuste eest, tuletõrje, merereostuse 
kõrvaldamine, humanitaarabi, tsiviilkaitse, 
konfliktide ennetamine, meditsiiniteabe 
taristu arendamine, päästeülesanded ning 
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kriisijärgne stabiliseerimine), samuti 
seaduse jõustamist. Teadustöö hõlmab 
kogu kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
taastumisvõimet ning toetab Euroopas 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.

kriisijärgne stabiliseerimine), samuti 
seaduse jõustamist. Teadustöö hõlmab 
kogu kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
taastumisvõimet.

Or. de

Muudatusettepanek 963
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus kõikides valdkondades hõlmab 
ka süsteemide ja teenuste integratsiooni 
ning koostalitusvõimet, kaasa arvatud 
selliseid aspekte nagu side, hajutatud
taristud ja inimtegurid. See nõuab ka 
tsiviil- ja militaarvõimekuse ühendamist 
ülesannetes alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 
tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 964
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus kõikides valdkondades hõlmab ka 
süsteemide ja teenuste integratsiooni ning 
koostalitusvõimet, kaasa arvatud selliseid 
aspekte nagu side, hajutatud taristud ja 
inimtegurid. See nõuab ka tsiviil- ja 
militaarvõimekuse ühendamist 
ülesannetes alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 
tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.

Tegevus kõikides valdkondades hõlmab ka 
süsteemide ja teenuste integratsiooni ning 
koostalitusvõimet, kaasa arvatud selliseid 
aspekte nagu side, hajutatud taristud ja 
inimtegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus kõikides valdkondades hõlmab ka 
süsteemide ja teenuste integratsiooni ning 
koostalitusvõimet, kaasa arvatud selliseid 
aspekte nagu side, hajutatud taristud ja 
inimtegurid. See nõuab ka tsiviil- ja 
militaarvõimekuse ühendamist ülesannetes 
alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 

Tegevus kõikides valdkondades hõlmab ka 
süsteemide ja teenuste integratsiooni ning 
koostalitusvõimet, kaasa arvatud selliseid 
aspekte nagu side, hajutatud taristud ja 
inimtegurid. See nõuab ka tsiviil- ja 
militaarvõimekuse ühendamist ülesannetes 
alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 
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tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.

tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust, rikkumata 
üksikisiku põhiõigusi eraelu 
puutumatusele ja andmekaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 966
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.5. Andmete puutumatuse ja vabaduse 
tagamine internetis ning julgeoleku 
sotsiaalse mõõtme tugevdamine

välja jäetud

Eraelu puutumatusega seotud inimõiguse 
tagamine digitaalses ühiskonnas nõuab 
lõimitud andmekaitse raamistike ja 
tehnoloogia väljaarendamist alates 
toodete ja teenuste kontseptsioonidest. 
Tehnoloogia väljaarendamisel lubatakse 
kasutajatel kontrollida oma isikuandmeid 
ja nende kasutamist kolmandate isikute 
poolt, samuti töötatakse välja tööriistad, et 
avastada ja blokeerida ebaseaduslikku 
sisu ja takistada andmete rikkumisi ning 
kaitsta inimõigusi veebis, vältides 
olukorda, kus üksikisikute ja rühmade 
tegevus on piiratud ebaseadusliku 
otsimise ja profileerimise tõttu.
Iga uus julgeolekulahendus ja -
tehnoloogia peab olema aktsepteeritav 
ühiskonnale, vastama ELi ja 
rahvusvahelisele õigusele ning olema 
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tõhus ja proportsionaalne julgeolekuohu 
tuvastamisel ja käsitlemisel. Oluline on 
saada paremini aru julgeoleku sotsiaal-
majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Käsitletakse 
eetikaküsimusi ning inimväärtuste ja 
põhiõiguste kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraelu puutumatusega seotud inimõiguse 
tagamine digitaalses ühiskonnas nõuab 
lõimitud andmekaitse raamistike ja 
tehnoloogia väljaarendamist alates 
toodete ja teenuste kontseptsioonidest. 
Tehnoloogia väljaarendamisel lubatakse 
kasutajatel kontrollida oma isikuandmeid 
ja nende kasutamist kolmandate isikute 
poolt, samuti töötatakse välja tööriistad, et 
avastada ja blokeerida ebaseaduslikku 
sisu ja takistada andmete rikkumisi ning 
kaitsta inimõigusi veebis, vältides 
olukorda, kus üksikisikute ja rühmade 
tegevus on piiratud ebaseadusliku 
otsimise ja profileerimise tõttu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 968
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraelu puutumatusega seotud inimõiguse 
tagamine digitaalses ühiskonnas nõuab
lõimitud andmekaitse raamistike ja 
tehnoloogia väljaarendamist alates toodete 
ja teenuste kontseptsioonidest. 
Tehnoloogia väljaarendamisel lubatakse 
kasutajatel kontrollida oma isikuandmeid 
ja kasutada kolmandaid pooli, samuti 
töötatakse välja tööriistad, et avastada ja 
blokeerida ebaseaduslikku sisu ja takistada 
andmete rikkumisi ning kaitsta inimõigusi 
veebis, vältides olukorda, kus üksikisikute 
ja rühmade tegevus on piiratud 
ebaseadusliku otsimise ja profileerimise 
tõttu.

Eraelu puutumatusega seotud inimõiguse 
tagamine digitaalses ühiskonnas on 
võimalik saavutada eelkõige tänu lõimitud 
andmekaitse ja eraelu puutumatuse 
vaikimisi tagamise raamistike ja 
tehnoloogia väljaarendamise tagamisele
alates toodete ja teenuste 
kontseptsioonidest ning stiimulite 
loomisele, millega premeeritakse 
andmekaitse- ja konstruktsioonilise 
julgeoleku alaseid lähenemisviise. 
Tehnoloogia väljaarendamisel antakse
kasutajatele õigus kontrollida oma 
isikuandmeid ja kasutada kolmandaid 
pooli, samuti töötatakse välja tööriistad, et 
avastada ja blokeerida ebaseaduslikku sisu 
ja takistada andmete rikkumisi viisil, mis 
kaitseb inimõigusi ja väldib olukorda, kus 
üksikisikute ja rühmade tegevus on 
suunatud ja/või piiratud ebaseadusliku 
otsimise ja profileerimise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 969
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga uus julgeolekulahendus ja -
tehnoloogia peab olema aktsepteeritav 
ühiskonnale, vastama ELi ja 
rahvusvahelisele õigusele ning olema 
tõhus ja proportsionaalne julgeolekuohu 
tuvastamisel ja käsitlemisel. Oluline on 
saada paremini aru julgeoleku sotsiaal-
majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 

välja jäetud



PE492.826v02-00 152/168 AM\909647ET.doc

ET

ettekujutustest. Käsitletakse 
eetikaküsimusi ning inimväärtuste ja 
põhiõiguste kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga uus julgeolekulahendus ja -tehnoloogia 
peab olema aktsepteeritav ühiskonnale, 
vastama ELi ja rahvusvahelisele õigusele 
ning olema tõhus ja proportsionaalne 
julgeolekuohu tuvastamisel ja käsitlemisel. 
Oluline on saada paremini aru julgeoleku 
sotsiaal-majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Käsitletakse eetikaküsimusi 
ning inimväärtuste ja põhiõiguste kaitset.

Iga uus julgeolekulahendus ja -tehnoloogia 
peab olema aktsepteeritav ühiskonnale, 
vastama ELi ja rahvusvahelisele õigusele 
ning olema tõhus ja proportsionaalne 
julgeolekuohu tuvastamisel ja käsitlemisel. 
Oluline on saada paremini aru julgeoleku 
sotsiaal-majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Käsitletakse eetikaküsimusi 
ning inimväärtuste ja põhiõiguste kaitset
ning need on selles arutelus peamised.

Or. en

Muudatusettepanek 971
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga uus julgeolekulahendus ja -tehnoloogia 
peab olema aktsepteeritav ühiskonnale, 
vastama ELi ja rahvusvahelisele õigusele 
ning olema tõhus ja proportsionaalne 
julgeolekuohu tuvastamisel ja käsitlemisel. 

Iga uus julgeolekulahendus ja -tehnoloogia 
peab olema aktsepteeritav ühiskonnale, 
vastama ELi ja rahvusvahelisele õigusele 
ning olema tõhus ja proportsionaalne 
julgeolekuohu tuvastamisel ja käsitlemisel. 
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Oluline on saada paremini aru julgeoleku 
sotsiaal-majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Käsitletakse 
eetikaküsimusi ning inimväärtuste ja 
põhiõiguste kaitset.

Oluline on saada paremini aru julgeoleku 
sotsiaal-majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Tagatakse
eetikaküsimused ning inimväärtuste ja 
põhiõiguste kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 972
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.6. Rakenduslikud eriaspektid välja jäetud
Kuna teadustegevus on kodanike 
julgeolekule orienteeritud, siis tuleb 
aktiivselt taotleda kooskõlastamist 
Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) 
tegevusega, et tugevdada koostööd 
EDAga, eelkõige juba asutatud Euroopa 
raamkoostöö kaudu, mööndes, et on 
olemas kahesuguse kasutusega 
tehnoloogiavaldkondi, mis sobivad nii 
tsiviil- kui ka militaarrakendusteks. 
Samuti tugevdatakse 
kooskõlastamismehhanisme asjakohaste 
liidu agentuuridega, nagu FRONTEX, 
EMSA ja Europol, et parandada liidu 
programmide ja poliitika kooskõlastamist 
nii sise- kui ka välisjulgeoleku 
valdkonnas, samuti teiste liidu algatuste 
kooskõlastamist.
Julgeolekuvaldkonna eripära arvesse 
võttes kehtestatakse kavandamise ja 
juhtimise erikord, sh käesoleva otsuse 
artikli 9 kohase komitee suhtes. Kaitstakse 
julgeolekuga seotud salastatud teavet või 
muud tundlikku teavet ning 
tööprogrammides võib määratleda 
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rahvusvahelise koostöö erinõuded ja -
kriteeriumid. Seda kajastatakse turvalise 
ühiskonna programmides ja juhtimise 
kokkulepetes (kaasa arvatud 
komiteemenetluse aspektid).

Or. en

Muudatusettepanek 973
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – kolmas lõik – alapunkt 6.3.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3.6. Rakenduslikud eriaspektid välja jäetud
Kuna teadustegevus on kodanike 
julgeolekule orienteeritud, siis tuleb 
aktiivselt taotleda kooskõlastamist 
Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) 
tegevusega, et tugevdada koostööd 
EDAga, eelkõige juba asutatud Euroopa 
raamkoostöö kaudu, mööndes, et on 
olemas kahesuguse kasutusega 
tehnoloogiavaldkondi, mis sobivad nii 
tsiviil- kui ka militaarrakendusteks. 
Samuti tugevdatakse 
kooskõlastamismehhanisme asjakohaste 
liidu agentuuridega, nagu FRONTEX, 
EMSA ja Europol, et parandada liidu 
programmide ja poliitika kooskõlastamist 
nii sise- kui ka välisjulgeoleku 
valdkonnas, samuti teiste liidu algatuste 
kooskõlastamist.
Julgeolekuvaldkonna eripära arvesse 
võttes kehtestatakse kavandamise ja 
juhtimise erikord, sh käesoleva otsuse 
artikli 9 kohase komitee suhtes. Kaitstakse 
julgeolekuga seotud salastatud teavet või 
muud tundlikku teavet ning 
tööprogrammides võib määratleda 
rahvusvahelise koostöö erinõuded ja -
kriteeriumid. Seda kajastatakse turvalise 
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ühiskonna programmides ja juhtimise 
kokkulepetes (kaasa arvatud 
komiteemenetluse aspektid).

Or. en

Muudatusettepanek 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Turvaline ühiskond – Euroopa ja 
selle kodanike vabaduse ja turvalisuse 
kaitsmine
Euroopa Liit, selle kodanikud ja 
rahvusvahelised partnerid puutuvad 
kokku mitme turvaohuga, nagu 
kuritegevus, terrorism ja inimtekkelistest 
või loodusõnnetustest tulenevad 
laiaulatuslikud hädaolukorrad. Need 
ohud võivad levida üle piiride ja mõjutada 
füüsilisi objekte või küberruumi. 
Rünnakud riigiasutuste ja eraettevõtete 
veebisaitide vastu näiteks mitte üksnes ei 
õõnesta kodanike usaldust, vaid võivad 
rängalt mõjutada selliseid olulisi sektoreid 
nagu energeetika, transport, tervishoid, 
rahandus või telekommunikatsioonid.
Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 
töötada välja ning rakendada 
uuenduslikke tehnoloogiaid, lahendusi, 
ettenägelikkuse vahendeid ja teadmisi, 
ergutada tarnijate ja kasutajate koostööd, 
leida tsiviiljulgeolekulahendusi, 
parandada Euroopa julgeoleku- ja 
teenustesektori konkurentsivõimet ning 
võidelda inimõiguste puutumatuse 
kuritarvitamise ja rikkumiste vastu.
Julgeolekuga seotud teadusvaldkonna 
kooskõlastamine ja täiustamine on seega 
oluline ning see aitab kaardistada 
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praegusi teadustegevusega seotud 
ettevõtmisi, kaasa arvatud ettenägelikkust, 
ja parandada asjakohaseid juriidilisi 
tingimusi ning 
kooskõlastamisprotseduure, kaasa 
arvatud standardite koostamist.
Tegevustes järgitakse missioonile 
orienteeritud lähenemisviisi ja 
integreeritakse asjakohaseid sotsiaalseid 
mõõtmeid. Tegevustega toetatakse ELi 
sise- ja välisjulgeoleku poliitikat, 
kaitsepoliitikat ja Lissaboni lepingu 
asjakohast uut sätet ning tagatakse 
küberjulgeolek, usaldus ja privaatsus. 
Järgitakse allolevaid erieesmärke.
6 a. 1. Kuritegevuse ja terrorismi vastu 
võitlemine
Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust 
(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning 
toidu ja veega kindlustatust, mis on 
oluline ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. Uus tehnoloogia ja 
spetsiaalselt arendatud suutlikkus aitavad 
kaitsta olulise tähtsusega taristuid, 
süsteeme ja teenuseid (kaasa arvatud side, 
transport, tervishoid, toit, vesi, 
energeetika, logistika ja tarneahel ning 
keskkond). See hõlmab olulise tähtsusega 
riiklike ja erasektori taristu- ning 
teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohu 
suhtes. Turvalise kodanikuühiskonna 
arengut toetavad ka täiendavad kodanike 
kaitsmiseks ette nähtud teemad.
6 a. 2. Oluliste taristute vastupanuvõime 
kaitsmine ja parandamine
Uus tehnoloogia ja spetsiaalselt 
arendatud suutlikkus aitavad kaitsta 
olulise tähtsusega taristuid, süsteeme ja 
teenuseid (kaasa arvatud side, transport, 
tervishoid, toit, vesi, energeetika, logistika 
ja tarneahel ning keskkond). See hõlmab 
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olulise tähtsusega riiklike ja erasektori 
taristu- ning teenusevõrkude analüüsimist 
ja nende turvalisemaks muutmist igat liiki 
ohu suhtes.
6 a. 3. Julgeoleku tugevdamine 
piirihalduse ja meresõiduohutuse kaudu
Tehnoloogia ja suutlikkus on vajalikud ka 
kiire identifitseerimise süsteemide, 
seadmete, tööriistade, protsesside ja 
meetodite täiustamiseks, et parandada 
julgeolekut piiridel, kaasa arvatud 
kontrolli- ja järelevalve küsimusi, 
kasutades samal ajal ära EUROSURi 
täispotentsiaali. Need töötatakse välja ja 
neid kontrollitakse, arvestades nende 
tõhusust, vastavust seaduslikele ja 
eetilistele põhimõtetele, 
proportsionaalsust, sotsiaalset 
aktsepteeritavust ja põhiõiguste austust. 
Teadustööga toetatakse ka integreeritud 
Euroopa piirihaldust, kaasa arvatud 
kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega suurema 
koostöö kaudu.
Käsitletakse kõiki meresõiduohutuse 
aspekte. See hõlmab merepiiri halduse 
aspekte ning ka veetranspordi kaitsmist ja 
kontrollimist.
6 a.4. Küberjulgeoleku tagamine
Küberjulgeolek on eeltingimus selleks, et 
inimesed, ettevõtted ja avalikud teenused 
saaksid kasu interneti pakutavatest 
võimalustest. Selleks on vaja tagada 
süsteemide, võrgustike, juurdepääsu 
võimaldatavate seadmete ning tarkvara ja 
teenuste, kaasa arvatud pilvandmetöötluse 
turvalisus, võttes samal ajal arvesse mitme 
kooskasutatava tehnoloogia 
koostalitusvõimet. Teadustööga 
ennetatakse, avastatakse ja juhitakse 
reaalajas küberrünnakuid mitmes 
domeenis ja jurisdiktsioonis, võideldakse 
kübertehnoloogiate kuritarvitamisega, 
ennetatakse privaatsuse rikkumisi ning 
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kaitstakse olulise tähtsusega IKT-taristut.
6 a. 5. Euroopa vastupanuvõimelisemaks 
muutmine kriisidele ja katastroofidele
See eesmärk nõuab spetsiaalselt 
arendatud tehnoloogiat ja suutlikkust, et 
toetada erinevaid hädaolukordade 
ohjamise toiminguid (näiteks 
kodanikukaitse, tuletõrje, merereostuse 
kõrvaldamine, humanitaarabi, 
tsiviilkaitse, konfliktide ennetamine, 
meditsiiniteabe taristu arendamine, 
päästeülesanded ning kriisijärgne 
stabiliseerimine), samuti seaduse 
jõustamist. Teadustöö hõlmab kogu 
kriisiohjeahelat ja ühiskonna 
vastupanuvõimet ning toetab Euroopas 
hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.
Tegevus kõikides valdkondades hõlmab 
ka süsteemide ja teenuste integratsiooni 
ning koostalitusvõimet, kaasa arvatud 
selliseid aspekte nagu side, hajutatud 
taristud ja inimtegurid. See nõuab ka 
tsiviil- ja militaarvõimekuse ühendamist 
ülesannetes alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist kahesuguse kasutusega 
tehnoloogialahenduste tundlikus 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.
6 a. 6. Julgeoleku sotsiaalse mõõtme 
tugevdamine ning privaatsuse ja vabaduse 
tagamine internetis
Iga uus julgeolekulahendus ja -
tehnoloogia peab olema ühiskonnale 
aktsepteeritav, vastama ELi ja 
rahvusvahelisele õigusele ning olema 
tõhus ja proportsionaalne julgeolekuohu 
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tuvastamisel ja käsitlemisel. Oluline on 
saada paremini aru julgeoleku sotsiaal-
majanduslikest, kultuurilistest ja 
antropoloogilistest mõõdetest, julgeoleku 
puudumise põhjustest, meedia ja 
kommunikatsiooni rollist ning kodanike 
ettekujutustest. Käsitletakse 
eetikaküsimusi ning inimväärtuste ja 
põhiõiguste kaitset.
Eraelu puutumatusega seotud inimõiguse 
tagamine digitaalses ühiskonnas nõuab 
lõimitud andmekaitse raamistike ja 
tehnoloogia väljaarendamist alates 
toodete ja teenuste kontseptsioonidest. 
Tehnoloogia väljaarendamisel lubatakse 
kasutajatel kontrollida oma isikuandmeid 
ja nende kasutamist kolmandate isikute 
poolt, samuti töötatakse välja tööriistad, et 
avastada ja blokeerida ebaseaduslikku 
sisu ja takistada andmete rikkumisi ning 
kaitsta inimõigusi veebis, vältides 
olukorda, kus üksikisikute ja rühmade 
tegevus on piiratud ebaseadusliku 
otsimise ja profileerimise tõttu.
6 a. 7. Liidu sise- ja 
välisjulgeolekupoliitika toetamine
Kuna välis- ja sisejulgeoleku eraldusjoon 
muutub üha hägusemaks, võivad 
väljaspool Euroopat puhkenud konfliktid 
ja nende tagajärjed avaldada kiiresti mõju 
Euroopa julgeolekule. Veelgi enam, 
tsiviil- ja kaitseotstarbeliste tegevuste ja 
poliitikate kokkupuutekoht nõuab erilist 
tähelepanu, kuna siin on suur võimalus 
kasutada ära tsiviilkaitse-, olukorra 
hindamise, konfliktiohje ja 
konfliktiennetuse, rahutagamise ja 
kriisijärgse stabiliseerimise tegevuste 
vahelisi koostoimeid. Kui täiendavused on 
välja selgitatud, julgustatakse 
kriisiohjesuutlikkuse arendamisse 
investeerimist, et kaotada kiirelt lüngad 
suutlikkuses, vältides aga samas tarbetut
dubleerimist, luues koostoimeid ja 
toetades standardimist.
6 a. 8. Standardimise ja koostalitlusvõime 
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tõhustamine
Kõikides valdkondades toetatakse normide 
ja standardite koostamist. Keskendutakse 
standardimises avastatud lünkadele ning 
uue põlvkonna vahenditele ja 
tehnoloogiatele. Tegevus kõikides 
valdkondades hõlmab ka süsteemide ja 
teenuste integratsiooni ning 
koostalitusvõimet, kaasa arvatud selliseid 
aspekte nagu side. See nõuab ka tsiviil- ja 
militaarvõimekuse ühendamist 
ülesannetes alates kodanikukaitsest kuni 
humanitaarabi, piirihalduse või rahu 
hoidmiseni. See hõlmab tehnoloogilist 
arendamist ülemineku (kahesuguse 
kasutusega) tehnoloogialahenduste 
valdkonnas, et tagada koostalitusvõime 
kodanikukaitse ja sõjaliste üksuste vahel, 
ka kodanikukaitse üksuste vahel kõikjal 
maailmas, samuti usaldusväärsust, 
organisatsioonilisi, juriidilisi ja eetilisi 
aspekte, kaubandusküsimusi, 
konfidentsiaalsuse kaitset, teabe 
terviklikkust ning kõikide tehingute ja 
töötlemiste jälgitavust.
6 a. 9. Rakenduslikud eriaspektid
Kuna teadustegevus on kodanike 
julgeolekule orienteeritud, siis tuleb 
aktiivselt taotleda kooskõlastamist 
Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) 
tegevusega, et tugevdada koostööd 
EDAga, eelkõige juba asutatud Euroopa 
raamkoostöö kaudu, mööndes, et on 
olemas kahesuguse kasutusega 
tehnoloogiavaldkondi, mis sobivad nii 
tsiviil- kui ka militaarrakendusteks. 
Samuti tugevdatakse 
kooskõlastamismehhanisme asjakohaste 
liidu agentuuridega, nagu FRONTEX, 
EMSA ja Europol, et parandada liidu 
programmide ja poliitika kooskõlastamist 
nii sise- kui ka välisjulgeoleku 
valdkonnas, samuti teiste liidu algatuste 
kooskõlastamist.
Julgeolekuvaldkonna eripära arvesse 
võttes kehtestatakse kavandamise ja 
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juhtimise erikord, sh käesoleva otsuse 
artikli 9 kohase komitee suhtes. Kaitstakse 
julgeolekuga seotud salastatud teavet või 
muud tundlikku teavet ning 
tööprogrammides võib määratleda 
rahvusvahelise koostöö erinõuded ja -
kriteeriumid. Seda kajastatakse turvalise 
ühiskonna programmides ja juhtimise 
kokkulepetes (kaasa arvatud 
komiteemenetluse aspektid).

Or. en

Selgitus

Julgeolekuga seotud teadusvaldkond on Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis (2007-2013)
eraldiseisev teema ning on osutunud silmapaistvaks. Seda on rakendatud väga edukalt. Olles 
raamprogramm, mille VKEde osalusmäärad on ühed kõrgematest, pakub see rakendus- ja 
turule orienteeritud lahendusi ning tagab ligikaudu 50% avaliku julgeoleku alaste 
teadusuuringute kogurahastamisest ELi ja riigi tasandil. Veelgi enam, Lissaboni lepinguga 
anti ELile julgeoleku valdkonnas suuremad volitused. Sellega seonduvaid uusi ülesandeid 
tuleks toetada asjakohase julgeolekuga seotud teadusvaldkonna teemaga raamprogrammi 
Horisont 2020 raames.

Muudatusettepanek 975
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kodanike kaitse turvalisuse 
suurendamine – kuritegevuse ja 
terrorismi vastu võitlemine
Püütakse vältida vahejuhtumeid ja 
leevendada võimalikke tagajärgi. See 
nõuab uut tehnoloogiat ja suutlikkust 
(sealhulgas küberkuritegevuse ja 
küberterrorismi vastu), et toetada 
tervishoiu- ja keskkonnaohutust ning 
toidu ja veega kindlustatust, mis on 
oluline ühiskonna ja majanduse heaks 
toimimiseks. See hõlmab olulise 
tähtsusega riiklike ja erasektori taristu-
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ning teenusevõrkude analüüsimist ja 
nende turvalisemaks muutmist igat liiki 
ohtude suhtes. Turvalise 
kodanikuühiskonna arengut toetavad ka 
täiendavad kodanike kaitsmiseks ette 
nähtud teemad.

Or. en

Selgitus

Kustutatud on lause „Uus tehnoloogia … ning keskkond”, mis ei ole kõnealuse valdkonnaga 
kooskõlas. Lisaks on see lause punktis 6 a. 2 juba olemas. Dubleerimist tuleks vältida.

Muudatusettepanek 976
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Euroopa vastupanuvõimelisemaks 
muutmine kriisidele ja katastroofidele
See eesmärk nõuab spetsiaalselt 
arendatud tehnoloogiat ja suutlikkust, et 
toetada erinevaid hädaolukordade 
ohjamise toiminguid (näiteks 
kodanikukaitse, tuletõrje, merereostuse 
kõrvaldamine, humanitaarabi, 
tsiviilkaitse, meditsiiniteabe taristu 
arendamine ning päästeülesanded),
samuti seaduse jõustamist. Teadustöö 
hõlmab kogu kriisiohjeahelat ja 
ühiskonna taastumisvõimet ning toetab 
Euroopas hädaolukordadele reageerimise 
suutlikkuse saavutamist.

Or. en

Selgitus

Konfliktide ennetamine ja kriisijärgne stabiliseerimine on juba olemas punktis 6 a. 7. Liidu 
sise- ja välisjulgeolekupoliitika toetamine. Sama sisu dubleerimine kahes eri punktis võib 
põhjustada segadust.
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Muudatusettepanek 977
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Liidu sise- ja välisjulgeolekupoliitika 
toetamine
Kuna välis- ja sisejulgeoleku eraldusjoon 
muutub üha hägusemaks, võivad 
väljaspool Euroopat puhkenud konfliktid 
ja nende tagajärjed avaldada kiiresti mõju 
Euroopa julgeolekule. Veelgi enam, 
tsiviil- ja kaitseotstarbeliste tegevuste ja 
poliitika kokkupuutekoht nõuab erilist 
tähelepanu, kuna siin on suur võimalus 
kasutada ära tsiviilkaitse-, olukorra 
hindamise, konfliktiohje ja 
konfliktiennetuse, rahutagamise ja 
kriisijärgse stabiliseerimise tegevuste 
vahelisi koostoimeid. Kui täiendavused on 
välja selgitatud, julgustatakse 
konfliktiohjesuutlikkuse arendamisse 
investeerimist, et kaotada kiirelt lüngad 
suutlikkuses, vältides aga samas tarbetut 
dubleerimist, luues koostoimeid ja 
toetades standardimist.

Or. en

Selgitus

Konfliktide ennetamine ja kriisijärgne stabiliseerimine on juba olemas punktis 6 a. 7. Liidu 
sise- ja välisjulgeolekupoliitika toetamine. Sama sisu dubleerimine kahes eri punktis võib 
põhjustada segadust. Kriisiohje on juba kaetud punktiga „6 a. 5. Euroopa 
vastupanuvõimelisemaks muutmine kriisidele ja katastroofidele” ning seda ei tuleks siia 
lisada.

Muudatusettepanek 978
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa– punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhtpositsioon tööstuses 2. Juhtpositsioon tööstuses ja teenuste 
valdkonnas

Or. ro

Muudatusettepanek 979
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – alapunkt 3.3 – pealkiri

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

3.3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 3.3. Energiatõhusus ja turvalisus, puhas ja 
tõhus energia

Or. ro

Muudatusettepanek 980
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskus keskendub 
20/20/20 kliima- ja energiaeesmärkidele 
ning Euroopa Liidu üleminekule 
konkurentsivõimelisele ja vähem CO2-
heidet tekitavale majandusele 
2050. aastaks ning uurib alljärgnevate 
asjaolude tehnoloogilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke aspekte:

Teadusuuringute Ühiskeskus keskendub 
20/20/20 kliima- ja energiaeesmärkidele 
ning Euroopa Liidu üleminekule 
konkurentsivõimelisele ja vähem CO2-
heidet tekitavale majandusele ning uurib 
alljärgnevate asjaolude tehnoloogilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke aspekte:

Or. it
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Selgitus

Juba nime järgi piirdub programmi ajakava 2020. aastaga, kooskõlas 2020. aasta 
strateegiaga ja eesmärgiga „20-20-20”. Seetõttu on selle asemel, et viidata võimalikele 
tulevikuoludele järgnevatel kümnenditel, pigem asjakohane keskenduda 2020. aastaks seatud 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 981
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energiavarustuse kindlus, eriti seotus 
Euroopa-väliste energia tarne- ja 
ülekandesüsteemidega ning sõltuvust 
nendest; selliste sisemiste esmaste ja 
välisenergiaallikate ja taristute 
kaardistamine, millest Euroopa sõltub;

(a) energiavarustuse kindlus ja 
mitmekesisus, eriti seotus Euroopa-väliste 
energia tarne- ja ülekandesüsteemidega 
ning sõltuvust nendest; selliste sisemiste 
esmaste ja välisenergiaallikate ja taristute 
kaardistamine, millest Euroopa sõltub;

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui Teadusuuringute Ühiskeskuses pööratakse laialdast tähelepanu 
„varustuskindluse tagamise” ELi meetmetele, tuleb teadusuuringutes pöörata tähelepanu ka 
varustus- ja edastuskanalite „mitmekesisusele”.

Muudatusettepanek 982
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – esimene lõik – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) ELis katastroofiohu vähendamise 
suutlikkuse suurendamine ning loodus- ja 
inimtekkeliste katastroofide ohjamise 
märkimisväärne parandamine, töötades 
selleks välja üldiseid kõikide ohtude eest 
aegsasti hoiatavaid ja riske haldavaid 
infosüsteeme, kasutades ära maapinna 

(h) ELis katastroofiohu vähendamise 
suutlikkuse suurendamine ning loodus- ja 
inimtekkeliste katastroofide ohjamise 
märkimisväärne parandamine, töötades 
selleks välja katseseadmeid, üldiseid 
kõikide ohtude eest aegsasti hoiatavaid ja 
riske haldavaid infosüsteeme, kasutades ära 
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kaugseire tehnoloogiat; maapinna kaugseire tehnoloogiat;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 983
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – esimene lõik – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) suurõnnetusi simuleerivate 
tutvustamis- ja katseseadmete 
väljatöötamine suurõnnetuste ohu 
vähendamiseks ja kohaliku suurõnnetuste 
ohjamise parandamiseks, eelkõige 
üleujutuste eest kaitsmisel.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 984
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – esimene lõik – punkt 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Patenditaotlused tulevastes ja – Patendi- ja kasulike mudelite taotlused
tulevastes ja kujunemisjärgus 
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kujunemisjärgus tehnoloogiates tehnoloogiates

Or. en

Selgitus

Täielikkuse huvides.

Muudatusettepanek 985
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – esimene lõik – punkt 3 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Sektori- ja riigiülene teadlaste (sh 
doktorandid) liikuvus

– Sektori- ja riigiülene teadlaste (sh 
doktorandid) liikuvus ning 
publikatsioonide arv erialases 
ajakirjanduses, liikuvusest inspireeritud 
teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsiooni projektid

Or. en

Selgitus

Kättesaadavaks tuleb teha meetme tegelikud tulemused. Vastasel juhul võib see jääda pelgalt 
liikuvuseks.

Muudatusettepanek 986
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – I osa – esimene lõik – punkt 4 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teadustaristu, mis on muudetud liidu 
abiga kättesaadavaks kõigile teadlastele nii 
Euroopas kui ka mujal

– Kogu Euroopas välja töötatud
teadustaristu, mis on muudetud liidu abiga 
kättesaadavaks kõigile teadlastele nii 
Euroopas kui ka mujal

Or. en



PE492.826v02-00 168/168 AM\909647ET.doc

ET

Muudatusettepanek 987
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – esimene lõik – punkt 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rahuldatud patenditaotlused eri 
progressi võimaldavates ja 
tööstustehnoloogiavaldkondades

– Rahuldatud patendi- ja kasulike 
mudelite taotlused eri progressi 
võimaldavates ja 
tööstustehnoloogiavaldkondades

Or. en

Selgitus

Täielikkuse huvides.

Muudatusettepanek 988
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – III osa – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– patenditaotlused eri 
ühiskonnaprobleemide valdkonnas;

– patendi- ja kasulike mudelite taotlused
eri ühiskonnaprobleemide valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Täielikkuse huvides.


