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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise 
eriprogramm
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0811),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 182 lõiget 4, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0509/2011),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni, eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, 
transpordi- ja turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides ELi toimimise lepingu artikli 293 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liit soovib tugevdada oma 
teaduslikku ja tehnoloogilist baasi, luues 
selleks Euroopa teadusruumi, kus 
teadlased, teaduslikud teadmised ja 
tehnoloogia ringlevad vabalt, ning 
ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi 
levitama ja optimeerima ning ärgitama 
koolitust ja liikuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Julgustada tuleks laiemat osalemist, 
et kasutada ära Euroopa kogu talent ja 
optimeerida teadusuuringute mõju 
majandusele ja ühiskonnale, mis on 
element, mis peaks aitama sulgeda 
Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni puudujääke.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Iga osa peaks täiendama teisi 
eriprogrammi rakendamiseks välja töötatud 
osi ning kõiki osi rakendatakse kooskõlas.

(4) Iga osa peaks täiendama teisi 
eriprogrammi rakendamiseks välja töötatud
osi ning kõiki osi rakendatakse kooskõlas.
Teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegilise kooskõlastamisega kolme 
põhiprioriteedi puhul igas temaatilises 
valdkonnas (nt tervishoius) tuleks 
tegeleda killustatuse probleemiga, 
parandada tehnoloogiliste ja 
infrastruktuuri ressursside kasutust, 
hõlmates andmete jagamist, et kiirendada 
tulemuste saavutamise protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa 
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Curie nimelisi meetmeid ja Euroopa 
teadustaristut. Selle tegevuse eesmärk 
peaks olema suurendada pädevust pikemas 
perspektiivis, keskendudes oluliselt uue 
põlvkonna teadusele, süsteemidele ja 
teadlastele, ning toetada esiletõusvaid 
talente kogu liidus ja assotsieerunud 
riikidest. Liidu tegevus tipptasemel teaduse 
toetamiseks peaks aitama konsolideerida 
Euroopa teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

(5) Oluline on tõhustada ja laiendada liidu 
teadusbaasi pädevust ning tagada 
maailmatasemel teadusuuringute ja 
andekate inimeste olemasolu, et 
kindlustada Euroopa pikemaajaline 
konkurentsivõime ja heaolu. I osa 
„Tipptasemel teadus” peaks toetama 
Euroopa Teadusnõukogu tegevust 
eesliiniuuringutel, tulevasi ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiaid, Marie 
Skłodowska-Curie nimelisi meetmeid ja 
Euroopa teadustaristut. Selle tegevuse 
eesmärk peaks olema suurendada pädevust 
pikemas perspektiivis, keskendudes 
oluliselt uue põlvkonna teadusele, 
süsteemidele ja teadlastele, ning toetada 
esiletõusvaid talente kogu liidus ja 
assotsieerunud riikidest. Liidu tegevus 
tipptasemel teaduse toetamiseks peaks 
aitama konsolideerida Euroopa 
teadusruumi ning muutma liidu 
teadussüsteemi maailmas 
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konkurentsivõimelisemaks ja köitvamaks.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek: iga kord, kui tekstis on kirjas „Marie Curie”, tuleks see 
asendada kogu tekstis nimega „Marie Skłodowska-Curie”.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad.
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.

(8) Liidu juhtpositsiooni säilitamiseks ja 
suurendamiseks tööstuses on vaja 
viivitamata ergutada erasektori teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni 
suunatud investeeringuid, edendada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
ettevõtjapõhise kavaga ning kiirendada uue 
tehnoloogia arendamist, mis tuleviku 
ettevõtjaid ja majanduskasvu toetavad. 
II osa „Juhtpositsioon tööstuses” peaks 
toetama tipptasemel teadusse ja 
innovatsiooni suunatud investeeringuid 
progressi võimaldava tehnoloogia ning 
muu tööstustehnoloogia valdkondades, 
parandama uuenduslike ettevõtete ja 
projektide riskikapitali kättesaadavust ning 
toetama laialdaselt väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate innovatsiooni.
Tegevus peaks hõlmama mitmesugust 
teadustööd ja innovatsiooni 
rõhuasetusega innovatsioonitegevusel, 
nagu katsetamine, tutvustamine ja 
proovisüsteemid ning riigihangete, 
ettevalmistavate uuringute ja standardite 
kehtestamise toetamine ning uuenduslike 
toodete turuleviimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis on liidu jagatud pädevus, 
tuleks kaasata sidusa osana II osasse 
„Juhtpositsioon tööstuses”, selleks et 
suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

(9) Kosmosealased teadusuuringud ja 
innovatsioon, mis hõlmavad satelliitseiret, 
satelliitnavigatsiooni ja 
satelliittelekommunikatsiooni tööstust, 
infrastruktuuri (maa ja kosmos), 
teenuseid ja rakendusi ning mis on liidu 
jagatud pädevus, tuleks kaasata sidusa 
osana II osasse „Juhtpositsioon tööstuses”, 
selleks et suurendada nende teaduslikku, 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju ning 
tagada tulemuslik ja kulutõhus 
rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Programmi Horisont 2020 lahutamatu 
osana peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkama sõltumatu kliendikeskse teadusliku 
ja tehnilise toe pakkumist liidu poliitika 
määratlemisele, väljatöötamisele, 
rakendamisele ja seirele. Selle ülesande 
täitmiseks peaks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse korraldatavad teadusuuringud 
vastama parimale võimalikule kvaliteedile.
Viies selle ülesande kohaselt ellu 
otsemeetmeid, peaks Teadusuuringute 
Ühiskeskus pöörama erilist tähelepanu 
Euroopa Liidule murettekitavatele 
põhiküsimustele, nimelt arukas, kaasav ja 
jätkusuutlik majanduskasv, julgeolek ja 
kodakondsus ning Globaalne Euroopa.

(12) Programmi Horisont 2020 lahutamatu 
osana peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkama sõltumatu kliendikeskse teadusliku 
ja tehnilise toe pakkumist liidu poliitika 
määratlemisele, väljatöötamisele, 
rakendamisele ja seirele. Teadusuuringute 
Ühiskeskus peaks ka abistama riikide, 
piirkondlike ja kohalike otsuste tegemisel 
viimaste teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemustega. Selle ülesande täitmiseks 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskuse 
korraldatavad teadusuuringud vastama 
parimale võimalikule kvaliteedile. Viies 
selle ülesande kohaselt ellu otsemeetmeid, 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
pöörama erilist tähelepanu Euroopa Liidule 
murettekitavatele põhiküsimustele, nimelt 
arukas, kaasav ja jätkusuutlik 
majanduskasv, julgeolek ja kodakondsus 
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ning Globaalne Euroopa.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Horisont 2020, mille puhul on 
peamiseks tõukejõuks tipptase, peaks 
tekitama tipptaseme saavutamise astmete 
kaudu suuremat sünergiat, täiendavust ja
koostalitlust struktuurifondidega, mille 
peamine tõukejõud on suutlikkuse 
loomine ja arukas spetsialiseerumine, 
eeldusel et kahte raamprogrammi 
ühendavad sillad ehitatakse mõlemas 
suunas.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Euroopa kohalikel ja piirkondlikel 
asutustel on suur osa Euroopa 
teadusruumi loomisel ja liidu rahaliste 
vahendite tõhusa kooskõlastamise 
tagamisel, eelkõige suurendades sidemeid 
raamprogrammi Horisont 2020 ja 
struktuurifondide vahel piirkondlike 
arukal spetsialiseerumisel põhinevate 
innovatsioonistrateegiate raames. Samuti 
on piirkondadel tähtis roll 
raamprogrammi Horisont 2020 
tulemustest teavitamisel ja nende 
rakendamisel ning täiendavate 
rahastamisvahendite, sealhulgas 
riigihangete võimaldamisel.
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete (Marie Curie 
nimelised meetmed) kaudu;

(c) oskuste, koolituse ja karjääri 
edendamine Marie Skłodowska-Curie 
nimeliste meetmete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tipptaseme edendamine ja osalemise 
suurendamine

Or. en

Selgitus

Tipptaset tuleb täielikult kasutada, tugevdades raamprogrammi Horisont 2020 ja 
struktuurifondide vahelisi sünergiaid.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kaasava, innovatiivse ja turvalise
Euroopa ühiskonna soodustamine 
enneolematute muutuste ja suurenevate 
üleilmsete sõltuvussuhete kontekstis.

(f) kaasava, innovatiivse ja analüütilise
Euroopa ühiskonna soodustamine 
enneolematute muutuste ja suurenevate 
üleilmsete sõltuvussuhete kontekstis;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Euroopa ja selle kodanike vabaduse 
ja julgeoleku kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse tulemusnäitajatest, 
mis võivad vastavalt vajadusele hõlmata 
artikleid mõjukates teadusajakirjades, 
teadlaste liikuvust, teadustaristu 
kättesaadavust, võlgade rahastamise ja 
riskikapitali investeeringute kaudu 
mobiliseeritud investeeringuid, VKEsid, 
kes tulevad välja ettevõtte või turu jaoks 
uute uuenduslike toodetega, viiteid 
asjakohasele uurimistegevusele 
poliitikadokumentides ja konkreetset mõju 
poliitikameetmetele.

5. Eriprogrammi tulemuste ja mõju 
hindamisel lähtutakse üldistest ja täpsetest
tulemusnäitajatest, mis võivad vastavalt 
vajadusele hõlmata artikleid mõjukates 
teadusajakirjades, teadlaste liikuvust, 
teadustaristu kättesaadavust, võlgade 
rahastamise ja riskikapitali investeeringute 
kaudu mobiliseeritud investeeringuid, 
VKEsid, kes tulevad välja ettevõtte või 
turu jaoks uute uuenduslike toodetega, 
viiteid asjakohasele uurimistegevusele 
poliitikadokumentides ja konkreetset mõju 
poliitikameetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõigetes 1–4 sätestatud 
erieesmärkidele vastavate tulemuslikkuse 

Käesoleva artikli lõigetes 1–4 sätestatud 
erieesmärkidele vastavate tulemuslikkuse 
põhinäitajate üksikasjad on esitatud II lisas.
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põhinäitajate üksikasjad on esitatud II lisas. Tulemusnäitajad raamprogrammi 
Horisont 2020 üldeesmärkide alusel edu 
hindamiseks on sätestatud määruse (EL) 
nr XX/XX [Horisont 2020] I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa jagatakse 
käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 2 
sätestatud nelja osa vahel määruse (EÜ) nr 
XX/2012 (Horisont 2020) artikli 6 lõike 2
kohaselt. Eelarve suunav jaotus käesoleva 
otsuse artiklis 3 sätestatud erieesmärkidele 
ja Teadusuuringute Ühiskeskuse meetmete 
rahastamise maksimaalne kogusumma on 
esitatud määruse (EÜ) nr XX/2012 
(Horisont 2020) II lisas.

2. Lõikes 1 osutatud summa jagatakse 
käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 2 
sätestatud nelja osa vahel määruse (EL) 
nr XX/2012 (Horisont 2020) artikli 6 
lõigete 2 ja 4 kohaselt. Eelarve suunav 
jaotus käesoleva otsuse artiklis 3 sätestatud 
erieesmärkidele ja Teadusuuringute 
Ühiskeskuse meetmete rahastamise 
maksimaalne kogusumma on esitatud 
määruse (EL) nr XX/2012 (Horisont 2020) 
II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 lõike 2 
punktides a, b ja c nimetatud eriprogrammi 
I, II ja III osa rakendamiseks vastu ühised 
või eraldi tööprogrammid, välja arvatud 
erieesmärgi „Euroopa teadusbaasi 
tugevdamine eesliiniuuringutes” meetmete 
rakendamine. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab artikli 2 lõike 2 
punktides a, b ja c nimetatud eriprogrammi 
I, II ja III osa rakendamiseks vastu ühised 
või eraldi tööprogrammid, välja arvatud 
erieesmärgi „Euroopa teadusbaasi 
tugevdamine eesliiniuuringutes” meetmete 
rakendamine. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Nõutav on 
raamprogrammi Horisont 2020 kolme 
põhiprioriteedi tõhus kooskõlastamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Strateegilisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni kooskõlastatakse 
temaatiliste teadusalaste nõuandekogude 
töö alusel. See aitab parima juhtimise 
põhjal määratleda teadusuuringute ja 
innovatsiooni programme ning on 
edasiviivaks jõuks ja loob vahendeid, 
mida on vaja laiemal tasandil suhtluse ja 
sünergiate edendamiseks.
Kooskõlastamine aitab vähendada 
killustatust ja parandab tehnoloogiliste ja 
infrastruktuuri ressursside kasutust iga 
temaatilise valdkonnaga seotud 
teadusringkonna poolt. Strateegilised 
meetmed ja teadusalane kooskõlastamine 
tagavad ekspertide sisendid poliitika 
teemal juba algusest peale, suurendavad 
innovatsiooni ja konkurentsivõimet 
innovatsioonitsükli keerukuse mõistmise 
kaudu ning ergutab suurema arvu 
teadlaste piiriülest osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 

6. Artikli 2 lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud I, II ja III osa rakendamiseks 
mõeldud tööprogrammides sätestatakse 
saavutatavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, tööprogrammide rakendamise 
meetod ja nende kogusumma, sh vajaduse 
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korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta.
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
esialgset rakendamise ajakava ning ka 
mitut aastat hõlmavat lähenemisviisi ja 
strateegilisi suundi järgnevateks 
rakendusaastateks. Samuti hõlmavad need 
toetuste prioriteete, olulisi
hindamiskriteeriume ja kaasrahastamise 
maksimummäära. Nimetatud 
tööprogrammid võimaldavad alt üles 
lähenemisviisi, milles käsitletakse 
eesmärke uuenduslikult.

korral orienteeruvad andmed 
kliimamuutustega seotud kulutuste kohta.
Tööprogrammid sisaldavad ka 
rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavat esialgset summat, 
esialgset rakendamise ajakava ning ka 
mitut aastat hõlmavat lähenemisviisi ja 
strateegilisi suundi järgnevateks 
rakendusaastateks. Samuti hõlmavad need 
toetuste prioriteete, olulisi 
hindamiskriteeriume ja kaasrahastamise 
maksimummäära. Nimetatud 
tööprogrammid võimaldavad iga kolme 
prioriteedi puhul alt üles lähenemisviisi, 
milles käsitletakse eesmärke uuenduslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammid hõlmavad ka 
tasakaalustatud hulka väikeseid 
(fokusseeritud), keskmise suurusega ja 
suuri (integreeritud) projekte. VKEde 
osalemise suurendamiseks ei ole ainsaks 
tõhusaks viisiks väikesed projektid.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 6 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Head projektijuhtimist tunnustatakse 
komisjoni ja agentuuride töötajate 
tegevuse analüüsis.

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon. Ainult holistliku 
lähenemisviisiga innovatsioonile on 
võimalik otsida lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ning luua samal 
ajal uusi konkurentsivõimelisi ettevõtteid 
ja tööstusi.

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, et 
oleks tagatud laiaulatuslik lähenemisviis 
innovatsioonile, mis ei piirdu ainult uute 
toodete ja teenuste arendamisega uute 
teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste 
alusel, vaid hõlmab ka selliseid aspekte 
nagu olemasoleva tehnoloogia kasutamine 
uutel rakendusaladel, pidev arendamine 
ning mittetehnoloogiline, sotsiaalne, 
kultuuriline ja institutsiooniline 
innovatsioon. Samuti ärgitatakse 
innovatsiooni teenuste valdkonnas, 
investeerides valdkondadevahelistesse 
pädevustesse ning teenustega seotud 
lahendustel ja mittemateriaalsel sisul 
põhinevate oskuste, teadmiste ja väärtuste 
loomist. Ainult holistliku lähenemisviisiga 
innovatsioonile on võimalik otsida 
lahendusi ühiskonnaprobleemidele ning 
luua samal ajal uusi konkurentsivõimelisi 
ettevõtteid ja tööstusi.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid.
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 

Ühiskonnaprobleemide, eriti progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia puhul 
pööratakse erilist rõhku sellise tegevuse 
toetamisele, mis toimub lõppkasutajatele ja 
turule lähedal, nagu näidis-, katse- ja 
kontseptsiooni tõestamise projektid.
Olenevalt vajadusest hõlmab see ka 
tegevust, millega toetatakse sotsiaalset 
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innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muid kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

innovatsiooni, teenuste valdkonna 
innovatsiooni ning tarbimisele 
orienteeritud lähenemisviise, nagu 
standardite kehtestamise eelsed või 
kommertskasutusele eelnevad hanked, 
uuenduslike lahenduste hanked, standardite 
kehtestamine ja muud kasutajakesksed 
meetmed, mille eesmärk on aidata 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 
turuletoomist ja levikut. Lisaks sellele on 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi nn alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi.

Ühiskonnaprobleemides tuleks järgida 
probleemipõhist lähenemisviisi, mille 
puhul baasteadus, rakendusteadus, 
teadmiste ülekanne ja innovatsioon on 
võrdselt tähtsad ja omavahel seotud 
elemendid. Konsensuspõhise ja 
probleemiderohkema teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni vahel 
õige tasakaalu tagamiseks peaks vähemalt 
15% puhul ühiskonnaprobleemide 
eelarvest järgima avatud 
konkursikutsetega (konkursi teemad ei ole 
ette kindlaks määratud) alt üles 
lähenemisviisi. Pealegi tuleks leida õige 
tasakaalväiksemate ja suuremate 
projektide vahel ühiskonnaprobleemide 
ning progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas, võttes 
arvesse konkreetset sektori struktuuri, 
ning tegevuse, tehnoloogia ja 
teadusuuringute maastiku tüüpi.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.1 – viies lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire.
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia.

Üksikasjalik prioriteetide seadmine 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise ajal nõuab strateegilist 
lähenemisviisi teadustegevuse 
kavandamisele, kasutades valitsemisviise, 
mis joonduvad küll tihedalt poliitika 
arendamisega, kuid ületavad samal ajal ka 
traditsiooniliste poliitikavaldkondade piire.
Juhtimisstruktuuri parendamiseks on 
vajalik näidata, mil viisil on sidusrühmad 
ja kodanikuühiskonna esindajad kaasatud 
alt üles lähenemisviisi protsessidesse, 
tööprogrammidesse ja otsustusprotsessi.
Selle aluseks on usaldusväärsed tõendid, 
analüüsid ja ettenägelikkus ning tehtud 
edusamme hinnatakse teatavate kindlate 
tulemusnäitajate alusel. Selline 
valdkondadevaheline lähenemisviis 
kavandamisele ja valitsemisele võimaldab 
tõhusat kooskõlastamist kõikide 
raamprogrammi Horisont 2020 
erieesmärkide vahel ning samuti kõigile 
neile eesmärkidele omaste probleemide 
lahendamist, nagu jätkusuutlikkus, 
kliimamuutused või mereteadus ja -
tehnoloogia. Raamprogrammi Horisont 
2020 suunaks on tegevus, mille puhul 
liidu tasandi sekkumine tekitab 
lisaväärtust rohkem kui sekkumine riikide 
või piirkondlikul tasandil, tekitades 
piisavalt suure majanduse, vähendades 
killustatust ja tagades tulemuste leviku 
kogu liidus. Tegevuseks on peamiselt 
riikideülesed, konkurentsieelse etapi 
projektid ja koostööprojektid ning 
prioriteetse ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ülesande ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas juhtpositsiooni saavutamise
erieesmärgi kogueelarvest kulub neile 
projektidele valdav osa.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Prioriteetide seadmisel võetakse samuti 
aluseks laias ulatuses sisendeid ja 
nõuandeid. Olenevalt vajadusest hõlmab 
see sõltumatute ekspertide rühmasid, mis 
pannakse kokku spetsiaalselt nõustamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamisel või selle erieesmärkide 
saavutamisel. Neil eksperdirühmadel 
peavad olema asjakohased 
ekspertteadmised ja teadmised asjaomastes 
valdkondades ning mitmekesine 
professionaalne taust, muu hulgas ka 
tööstuses ja kodanikuühiskonna tegevuses 
osalemise kujul.

Ühiskonnaprobleemide distsipliinideülese 
ja -vahelise olemuse tõttu on vajalik luua 
spetsiaalsed strateegilised nõuandekogud.
Nõuandekogud hõlmavad asjaomaseid 
tunnustatud ja vajalike teadmistega 
sidusrühmi akadeemia, tööstuse, 
lõppkasutajate ja kodanikuühiskonna 
hulgast ning see tagab kõigi 
asjassepuutuvate sektorite ja 
teadusvaldkondade osalemise kaudu 
mitmekesisuse. Nõuandekogud annavad 
oma panuse ja nõustavad komisjoni 
asjaomase ühiskonnaprobleemi alase 
üldstrateegia, komisjoni tööprogrammide 
loomise ning konkursside valdkondade ja 
kriteeriumide kohta, kasutades 
asjaomaste struktuuride, nagu Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide, Euroopa 
teadusorganisatsioonide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluse sisendit.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.1 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
rakenduskavasid. Olenevalt vajadusest 
toetatakse prioriteetide seadmist ja 
rakendamist ka raamprogrammi Horisont 
2020 raames toetust saavate avaliku sektori 
siseste ning avaliku ja erasektori 
partnerlussuhete kaudu kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 sätetega.
Prioriteetide seadmise ühe nurgakivi 
moodustab ka korrapärane suhtlemine 
lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kasutades asjakohaseid metoodikaid, nagu 
konsensuskonverentsid, osalev 
tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse 
ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
strateegiliste teadusuuringute kavasid või 
Euroopa innovatsioonipartnerluse ja FEST 
Flagships rakenduskavasid. Olenevalt 
vajadusest toetatakse prioriteetide seadmist 
ja rakendamist ka raamprogrammi 
Horisont 2020 raames toetust saavate 
avaliku sektori siseste ning avaliku ja 
erasektori partnerlussuhete kaudu 
kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
sätetega. Prioriteetide seadmise ühe 
nurgakivi moodustab ka korrapärane 
suhtlemine lõppkasutajatega, kodanikega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kasutades asjakohaseid metoodikaid, nagu 
konsensuskonverentsid, osalev 
tehnoloogiahindamine või otsene 
osalemine teadus- ja 
innovatsiooniprotsessides.

Or. en

Selgitus

FEST tähendab tulevasi ja kujunemisjärgus teadusvaldkondi ja tehnoloogiaid. Vt 
horisontaalset muudatusettepanekut I lisa esimese osa punkti 2 sissejuhatavat osa.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 

Kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 18 rakendatakse erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” (spetsiaalselt 
VKEdele ettenähtud vahend) sätestatud 
erimeetmeid erieesmärgi puhul saavutada 
juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia valdkonnas ning III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” puhul. Selle 
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integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele ligikaudu 15 %
kõigi nende eelarvetest kokku.

integreeritud lähenemisviisi tulemusel 
pühendatakse VKEdele vähemalt 15%
kõigi nende eelarvetest kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 1 – alapunkt 1.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada.
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise (kaasa arvatud avatud 
juurdepääsu andmine 
uurimistulemustele), teabevahetuse ja 
dialoogi valdkonnas, kus pannakse tugevat 
rõhku tulemusi käsitleva teabe 
edastamisele lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid.
Raamprogrammi Horisont 2020 kontekstis 
võetavate teabevahetusmeetmete eesmärk 
on samuti avalikkuse teadlikkuse 
suurendamine teadustegevuse ja 
innovatsiooni kohta nii väljaannete, 
sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu.

Liidu tasandil rahastatud teadustegevuse ja 
innovatsiooni peamine lisandväärtus 
seisneb võimaluses levitada tulemusi ja 
anda nende kohta teavet üleeuroopalisel 
tasandil, et nende mõju suurendada. 
Seepärast kuulub raamprogrammi Horisont 
2020 kõikide erieesmärkide juurde ka 
sihtotstarbeline toetus meetmetele 
levitamise, teabevahetuse ja dialoogi 
valdkonnas, kus pannakse tugevat rõhku 
tulemusi käsitleva teabe edastamisele 
lõpptarbijatele, kodanikele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tööstusele ja poliitikutele. Selleks saab 
raamprogrammi Horisont 2020 täitmisel 
kasutada teabevahetusvõrkusid. 
Raamprogrammi Horisont 2020 kontekstis 
võetavate teabevahetusmeetmete eesmärk 
on samuti avalikkuse teadlikkuse 
suurendamine teadustegevuse ja 
innovatsiooni kohta nii väljaannete, 
sündmuste, teadmisvaramute, 
andmebaaside, veebilehtede kui ka 
suhtlusmeedia sihipärase kasutamise 
kaudu. Edendatakse vaba avatud 
juurdepääsu raamprogrammist Horisont 
2020 rahastatud teadustöö väljaannetele 
ning väljatöötatud või kogutud andmetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheline koostöö partneritega 
kolmandates riikides on vajalik, et 
läheneda tõhusalt paljude raamprogrammis 
Horisont 2020 määratletud erieesmärkide 
lahendamisele, pidades eeskätt silmas 
eesmärke, mis on seotud liidu välispoliitika 
ja rahvusvaheliste kohustustega. See kehtib 
kõikide raamprogrammiga Horisont 2020 
hõlmatud ülemaailmsete 
ühiskonnaprobleemide puhul.
Rahvusvaheline koostöö on tähtis nii 
eesliini- kui ka alusuuringute jaoks, et 
saada kasu uutest võimalustest teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas. Seepärast on 
teadlaste ja innovatsiooniga tegelevate 
töötajate liikuvuse edendamine 
rahvusvahelisel tasandil väga tähtis selle 
ülemaailmse koostöö tugevdamiseks.
Samavõrd tähtis on ka rahvusvaheline 
tegevus Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
edendades uue tehnoloogia 
kasutuselevõtmist ja selle vahetamist, 
näiteks ülemaailmsete standardite ja 
koostalitlusvõimet käsitlevate suuniste 
väljatöötamisega ning Euroopa lahenduste 
tunnustamise ja kasutuselevõtmise 
edendamisega ka väljaspool Euroopat.

Rahvusvaheline koostöö peamiste 
strateegiliste partneritega kolmandates 
riikides on vajalik, et läheneda tõhusalt 
paljude raamprogrammis Horisont 2020 
määratletud erieesmärkide lahendamisele, 
pidades eeskätt silmas eesmärke, mis on 
seotud liidu välispoliitika ja 
rahvusvaheliste kohustustega.
Rahvusvaheline koostöö on tähtis nii 
eesliini- kui ka alusuuringute jaoks, et 
saada kasu uutest võimalustest teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas. Seepärast on 
teadlaste ja innovatsiooniga tegelevate 
töötajate liikuvuse edendamine 
rahvusvahelisel tasandil väga tähtis selle 
ülemaailmse koostöö tugevdamiseks.
Samavõrd tähtis on ka rahvusvaheline 
tegevus Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
edendades uue tehnoloogia 
kasutuselevõtmist ja selle vahetamist, 
näiteks ülemaailmsete standardite ja 
koostalitlusvõimet käsitlevate suuniste 
väljatöötamisega ning Euroopa lahenduste 
tunnustamise ja kasutuselevõtmise 
edendamisega ka väljaspool Euroopat.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – kuues lõik – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogrammi (EDCTP2) 
jätkamine, mis käsitleb kliinilisi katseid 

(a) HIVi, malaaria ja tuberkuloosi ning 
tähelepanuta jäetud haiguste 
ravimenetluste väljatöötamiseks 
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ravimenetluste väljatöötamiseks HIVi, 
malaaria ja tuberkuloosi vastaseks 
võitluseks.

korraldatavaid I–IV etapi kliinilisi katseid 
käsitleva Euroopa ja arengumaade 
kliiniliste uuringute partnerlusprogrammi 
(EDCTP2) jätkamine ja geograafilise 
ulatuse laiendamine muudesse 
arenevatesse piirkondadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – kuues lõik – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Euroopa Liidu ja Ameerika 
Ühendriikide vahelise koostöötegevuse 
rakendamise kord kodumaa 
julgeoleku/tsiviiljulgeoleku/teadusuuring
ute valdkonnas, allakirjutatud 18. 
novembril 2010;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – kuues lõik – alapunkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) toetus komisjoni 4. novembri 2008. 
aasta teatise „Tooraineid käsitlev algatus: 
majanduskasvu ja tööhõive seisukohast 
kriitiliste vajaduste rahuldamine” esimese 
samba „Toorainete kättesaadavus 
maailma turgudel ja moonutamata 
tingimused” raames väljapakutud 
tegevusele, eesmärgiga tagada Euroopa 
tööstuse juurdepääs toorainetele maailma 
tasandil ning aidata tagada juurdepääs 
rahvusvaheliste turgude toorainetele teiste 
tööstuskonkurentidega samadel 
tingimustel;
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Or. en

Selgitus

Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja innovatsiooni (ning tööstuse pakutud töökohtade) 
sõltuvust väljastpoolt ELi pärit toorainetest on tunnistanud ka juba komisjon (COM(2008) 
699, COM(2011) 28, COM(2012) 82, Konkurentsivõime, nõukogu järeldused, 10. märts 
2011). Arvestades antud teema tähtsust ELi tegevuskavas, tuleks ette näha rahvusvaheline 
koostöö peamiste koostööpiirkondadega.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – kuues lõik – alapunkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) koostöö arenguriikidega, eelkõige 
Sahara-taguse Aafrikaga, vaesuse 
leevendamiseks detsentraliseeritud 
energiatootmise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 2 – kuues lõik – alapunkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) teadusuuringute alane koostöö 
Brasiiliaga biokütuste alal, keskendudes 
teise põlvkonna biokütustele.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi Horisont 2020 aluseks on 
selle kolme põhiosa jaoks määratletud 
eesmärgid: tipptasemel teaduse 

Raamprogrammi Horisont 2020 aluseks on 
selle kolme põhiosa jaoks määratletud 
eesmärgid: tipptasemel teaduse 
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saavutamine, juhtpositsiooni saavutamine 
tööstuses ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamine. Erilist tähelepanu pööratakse 
sellele, et oleks tagatud nende osade piisav 
kooskõlastamine ja kõikide erieesmärkide 
vahel loodud sünergiate parim võimalik 
ärakasutamine, et suurendada nende ühist 
mõju liidu kõrgema tasandi poliitilistele 
eesmärkidele. Seega käsitletakse 
raamprogrammi Horisont 2020 eesmärke, 
pannes tugevat rõhku tõhusate lahenduste 
leidmisele, mis lähevad kaugemale 
lähenemisviisist, mille aluseks on lihtsalt 
traditsioonilised teaduslikud ja 
tehnoloogilised teadusharud ning 
majandussektorid.

saavutamine, juhtpositsiooni saavutamine 
tööstuses ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamine. Erilist tähelepanu pööratakse 
sellele, et oleks tagatud nende osade piisav 
kooskõlastamine ja kõikide erieesmärkide 
vahel loodud sünergiate parim võimalik 
ärakasutamine, et suurendada nende ühist 
mõju liidu kõrgema tasandi poliitilistele 
eesmärkidele. Seega käsitletakse 
raamprogrammi Horisont 2020 eesmärke, 
pannes tugevat rõhku tõhusate lahenduste 
leidmisele, mis lähevad kaugemale 
lähenemisviisist, mille aluseks on lihtsalt 
traditsioonilised teaduslikud ja 
tehnoloogilised teadusharud ning 
majandussektorid, edendades näiteks 
uuenduslikke ülemaailmseid 
partnerlussuhteid väljaspool tavapäraseid 
konsortsiume ning pakkudes paindlikku 
ja uuenduslikku rahastamis- ja 
investeerimisvahendeid, mis on 
kohandatud kiiresti arenevatele 
portfellidele.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, nutivõrgud, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
kliimameetmete süvalaiendamine, 
nanomeditsiin, täiustatud materjalid 
kergemate sõidukite valmistamiseks või 
biotehnoloogial põhinevate 

Valdkondadevahelised meetmed on 
vajalikud ka selleks, et soodustada 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna koostoimet, mis on vajalik 
suuremate tehnoloogiliste saavutusteni 
jõudmiseks. Näiteid sellise koostoime 
arendamise võimalustest võib tuua sellistes 
valdkondades nagu E-tervis, 
küberjulgeolek, nutivõrgud, intelligentsed 
transpordisüsteemid, kliimameetmete 
süvalaiendamine, nanomeditsiin, täiustatud
materjalid kergemate sõidukite 
valmistamiseks või biotehnoloogial 
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tööstusprotsesside ja toodete arendamine.
Seepärast toetatakse tugevaid sünergiaid 
ühiskonnaprobleemide lahendamise ning 
üldise progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia vahel. Seda võetakse 
täielikult arvesse iga erieesmärgi jaoks 
mitmeaastaste strateegiate väljatöötamisel
ning prioriteetide seadmisel. Selleks on 
vaja, et erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

põhinevate tööstusprotsesside ja toodete 
arendamine. Seepärast toetatakse tugevaid 
sünergiaid ühiskonnaprobleemide 
lahendamise ning üldise progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia vahel.
Seda võetakse täielikult arvesse iga 
erieesmärgi jaoks mitmeaastaste 
strateegiate väljatöötamisel ning 
prioriteetide seadmisel. Selleks on vaja, et 
erinevaid perspektiive esindavad 
sidusrühmad on rakendamisse täielikult 
kaasatud ning paljudel juhtudel on vaja ka 
meetmeid, mis ühendavad omavahel 
progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonna ning asjaomaste 
ühiskonnaprobleemide lahendamise 
rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 3 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile” või 
programm „Tervis majanduskasvu nimel”.
Selle juurde kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul 
tasandil võib toimida nn tipptasemele 
jõudmise trepina või kus piirkondlike 
tippkeskuste loomine võib aidata 
kõrvaldada innovatsioonilõhet Euroopas 
või kus suuremahuliste näidis- ja 

Erilist tähelepanu pööratakse ka 
raamprogrammiga Horisont 2020 
rahastatud meetmete kooskõlastamisele 
teiste selliste meetmetega, mida 
rahastatakse muude liidu 
rahastamisprogrammide alusel, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika või Euroopa Liidu 
hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi 
programm „Erasmus kõigile” või 
programm „Tervis majanduskasvu nimel”, 
programm „Life”, „Uute turuletulijate 
reserv” (NER300).
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katseprojektide toetamine võib aidata 
kaasa eesmärgile saavutada Euroopa 
juhtpositsioon tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 3 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool mainitud kooskõlastamise juurde 
kuulub asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega, kus 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
suutlikkuse tõstmine piirkondlikul 
tasandil võib toimida nn tipptasemele 
jõudmise trepina või kus piirkondlike 
tippkeskuste loomine võib aidata 
kõrvaldada innovatsioonilõhet Euroopas.
Struktuurifonde tuleks kasutada täiel 
määral, et toetada piirkondades 
suutlikkuse suurendamist spetsiaalse 
tegevuse kaudu, mille eesmärk on rajada 
tipptasemel keskusi, ajakohastada 
ülikoole, soetada teadusuuringuteks 
seadmeid, teostada kohalikul tasandil 
tehnoloogia siiret, toetada alustavaid 
ettevõtteid ja teadusasutuse baasil 
tegutsevaid ettevõtteid, kohalikku suhtlust 
tööstuse ja akadeemia vahel, luua 
klastreid raamprogrammi Horisont 2020 
esmatähtsates valdkondades ning olla 
allikas väikeste toetuste jaoks, mida 
antakse raamprogrammi Horisont 2020 
raames esitatavate ettepanekute 
koostamiseks. See võimaldab välja töötada 
nn tipptasemele saavutamise astmed, mille 
abil osalevad need piirkonnad kvaliteedi 
ja saavutuste põhjal täielikult 
raamprogrammis Horisont 2020.
Raamprogrammist Horisont 2020 allpool 
võiks struktuurifonde kasutada 
programmi teadusprojektidele järgnevate 
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projektide rahastamiseks või 
kaasrahastamiseks ning uurimistulemuste 
väärtustamiseks sellisel viisil, et ergutada 
teadmiste lihtsat kättesaadavust või 
soodustada saadud teadmiste kasutamist 
otsese majandusliku või ühiskondliku 
kasu tähenduses;
Suurema sünergia, täiendavuse ja 
koostalitluse loomine raamprogrammi 
Horisont 2020 vahendite vahel, mille 
puhul on peamiseks tõukejõuks tipptase ja 
selle saavutamise astmete kaudu 
struktuurifondid, mille peamine 
tõukejõud on suutlikkuse loomine ja 
arukas spetsialiseerumine, eeldusel et 
kahte raamprogrammi ühendavad sillad 
ehitatakse mõlemas suunas.
Raamprogrammi Horisont 2020 projektid 
peaksid olema tõmbama ligi 
lisainvesteeringuid struktuurifondidest, 
Euroopa Investeerimispangast ja 
erasektorist ning see eeldab mitme fondi 
põhist lähenemisviisi.
Euroopa teadusuuringute koostöö 
edendamiseks tuleks luua 
struktuurifondidest rahastatav Euroopa 
ühisfond.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ka olemasolevad avaliku sektori sisesed 
ning avaliku ja erasektori partnerlussuhted 
saavad raamprogrammist Horisont 2020 
toetust tingimusel, et need käsitlevad 
Horisont 2020 eesmärke, täidavad 
raamprogrammis Horisont 2020 sätestatud 
kriteeriumid ning on teinud 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 

Ka olemasolevad avaliku sektori sisesed 
ning avaliku ja erasektori partnerlussuhted 
saavad raamprogrammist Horisont 2020 
toetust tingimusel, et need käsitlevad 
Horisont 2020 eesmärke, täidavad 
raamprogrammis Horisont 2020 sätestatud 
kriteeriumid ning on teinud 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
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raamprogrammi raames märkimisväärseid 
edusamme.

raamprogrammi raames märkimisväärseid 
edusamme, vastavalt määruse (EL) 
nr XX/XX (Horisont 2020) artikli 19 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumidele.
Samuti võib toetada uusi 
uuendusmeelseid partnerlussuhteid, 
sealhulgas tootearenduse valdkonna 
partnerlusi, tingimusel, et need on seotud 
raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärkidega ja vastavad kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 4 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö Eureka algatuse võrgustikuga, 
mis on loogiline partner 
ühtekuuluvuspoliitika 
innovatsioonielementide kavandamiseks 
ja rakendamiseks, eriti piirkondlike 
arukate spetsialiseerumise strateegiate 
loomisel, aitab kaasa raamprogrammi 
Horisont 2020 eesmärkide saavutamisele 
ning tugevdab innovatiivset liitu veelgi.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 4 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seitsmenda ja/või kuuenda raamprogrammi 
raames toetatud, aluslepingu artikli 185 
kohaselt tehtud algatused, mille jaoks on 
võimalik anda eespool nimetatud 
tingimustel edasist toetust, on järgmised: 
Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogramm (EDCTP), 

Seitsmenda ja/või kuuenda raamprogrammi 
raames toetatud, aluslepingu artikli 185 
kohaselt tehtud algatused, mille jaoks on 
võimalik anda eespool nimetatud 
tingimustel edasist toetust, on järgmised: 
Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerlusprogramm (EDCTP), 
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ühiskava „Intelligentne elukeskkond”, 
Läänemere teadus- ja arendusprogramm 
(BONUS), programm „Eurostars” ja 
Euroopa metroloogia teadusprogramm.
Lisatoetust võib anda ka Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
(SET-kava) raames loodud Euroopa 
Energiaalaste Teadusuuringute Liidule 
(EERA).

ühiskava „Intelligentne elukeskkond”, 
Läänemere teadus- ja arendusprogramm 
(BONUS), programm „Eurostars” ja 
Euroopa metroloogia teadusprogramm.
Erasektori suurema osaluse võib 
saavutada Euroopa ja riikide
tehnoloogiaplatvormide kaudu.
Lisatoetust võib anda ka Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
(SET-kava) raames loodud Euroopa 
Energiaalaste Teadusuuringute Liidule 
(EERA).

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– punkt 4 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) alane partnerlus fotoonika- ja 
robotitehnika, säästvatele protsessidele 
tuginevate ja biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia valdkonnas.

Täiendavaid avaliku sektori siseseid ja 
avaliku ning erasektori partnerlussuhteid 
saab algatada raamprogrammi Horisont 
2020 raames siis, kui need vastavad 
määratletud tingimustele. Sinna juurde 
võib kuuluda info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane 
partnerlus fotoonika- ja robotitehnika, 
säästvatele protsessidele tuginevate ja 
biotehnoloogial põhinevate 
tööstusvaldkondade ning merepiiride 
järelevalveks ettenähtud 
julgeolekutehnoloogia või elutähtsate 
infrastruktuuride kaitse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 1 – kolmas a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustööd eri liikmesriikidest ja 
assotsieerunud riikidest pärit tippteadlaste 
vahel soodustatakse ka Euroopa 
Teadusnõukogu sünergiatoetuse abil, mis 
osutus teadlastele väga atraktiivseks 
eelmise raamprogrammi ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.
Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades ainult 
teadusliku tipptaseme kriteeriumi alusel, 
võttes arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste kui ka väljakujunenud 
rühmade teaduslikku tipptaset ning 
pöörates erilist tähelepanu ettepanekutele, 
mis on suures ulatuses teedrajavad ning 
seetõttu suure teadusliku riskiga.

Järgitakse teadlaste algatuse 
lähenemisviisi. See tähendab, et Euroopa 
Teadusnõukogu kaudu toetatakse teadlaste 
endi valitud ja projektikonkursil 
kindlaksmääratud piiridesse jäävatel 
teemadel elluviidavaid projekte.
Projektiettepanekuid hinnatakse 
eksperdihinnangut kasutades ainult 
teadusliku tipptaseme kriteeriumi alusel, 
võttes arvesse nii uute teadlasrühmade, uue 
põlvkonna teadlaste kui ka väljakujunenud 
rühmade teaduslikku tipptaset, soolise 
võrdõiguslikkuse mõõdet ning pöörates 
erilist tähelepanu ettepanekutele, mis on 
suures ulatuses teedrajavad ning seetõttu 
suure teadusliku riskiga.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulevased ja kujunemisjärgus 2. Tulevased ja kujunemisjärgus 
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tehnoloogiad teadusvaldkonnad ja tehnoloogiad

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek: iga kord, kui tekstis on kirjas „tulevased ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiad” või „FET”, tuleks see asendada kogu tekstis nimega 
„tulevased ja kujunemisjärgus teadusvaldkonnad ja tehnoloogiad” või „FEST”.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laialdase hulga embrüo uurimisega 
tegelevate ning kõrge riskitasemega 
visionäärsete teaduslike koostööprojektide 
toetamine teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas on vajalik põhjapaneva uue
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ideid olenemata 
sellest, millal ja kust need tulevad, ning 
seda kõige laiemas uurimisteemade ja 
teadusharude valikus. Selliste habraste 
ideede edendamine nõuab nobedat, riske 
toetavat ja äärmiselt valdkondadevahelist 
lähenemisviisi teadusuuringutele, mis 
läheb kaugemale rangelt tehnoloogilistest 
valdkondadest. Uute suure potentsiaaliga 
osalejate, nagu noored teadlased ja 
kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevad 
VKEd, ligimeelitamine ning nende 
osalemise soodustamine teadustegevuses ja 
innovatsioonis on tähtis ka tulevaste 
teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

Laialdase hulga embrüo uurimisega 
tegelevate ning kõrge riskitasemega 
visionäärsete teaduslike koostööprojektide 
toetamine teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas on vajalik põhjapanevate uute 
teaduslike teadmiste ja
tulevikutehnoloogia aluste edukaks 
väljaselgitamiseks. Olles selge sõnaga 
mittetemaatiline ja ilma ettekirjutusteta, 
aitab see tegevus luua uusi ja mõjujõulisi 
ideid olenemata sellest, millal ja kust need 
tulevad, ning seda kõige laiemas 
uurimisteemade ja teadusharude valikus.
Selliste habraste ideede edendamine nõuab 
nobedat, riske toetavat ja äärmiselt 
valdkondadevahelist lähenemisviisi 
teadusuuringutele, mis läheb kaugemale 
rangelt tehnoloogilistest valdkondadest.
Uute suure potentsiaaliga osalejate, nagu 
noored teadlased ja kõrgtehnoloogia 
valdkonnas tegutsevad VKEd, 
ligimeelitamine ning nende osalemise 
soodustamine teadustegevuses ja
innovatsioonis on tähtis ka tulevaste 
teadus- ja tööstusjuhtide 
väljakujundamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustöö algatused selles sambas on 
teaduspõhised ning suuremahulised, 
valdkonnaülesed ja nende aluseks on 
visionäärne ühtsustav eesmärk. Need 
käsitlevad probleeme teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, mis nõuavad 
koostööd eri valdkondade, 
teadusringkondade ja programmide vahel.
Teadustöö edendamine peaks andma 
tugeva ja laiaulatusliku aluse tulevaseks 
tehnoloogiainnovatsiooniks ning 
majanduslikuks kasutuseks ja samuti 
uudset kasu ühiskonnale. Nende algatuste 
kõikehõlmav iseloom ja suurus tähendab, 
et nende elluviimine on võimalik ainult 
ühise ja pideva töö läbi (kestus umbes 
kümme aastat).

Teadustöö algatused selles sambas on 
teaduspõhised ning suuremahulised, 
valdkonnaülesed ja nende aluseks on 
visionäärne ühtsustav eesmärk. Need 
käsitlevad probleeme teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas, mis nõuavad 
koostööd eri valdkondade, 
teadusringkondade ja programmide vahel.
Teadustöö edendamine peaks andma 
tugeva ja laiaulatusliku aluse tulevaseks 
tehnoloogiainnovatsiooniks ning 
majanduslikuks kasutuseks ja samuti 
uudset kasu ühiskonnale. Arvesse tuleks 
võtta suure sotsiaalmõjuga tegevust.
Nende algatuste kõikehõlmav iseloom ja 
suurus tähendab, et nende elluviimine on 
võimalik ainult ühise ja pideva töö läbi 
(kestus umbes kümme aastat).

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate 
nõuandekogu on sidusrühmade panus
üldise teadustöö strateegiasse, sh töökava 
määratlusse.

Tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 
nõuandekogu, mis koosneb tunnustatud ja 
asjakohaste teadmistega teadlastest ja 
inseneridest, kes tagavad 
teadusvaldkondade mitmekesisuse ja 
tegutsevad vastavalt oma isiklikule 
suutlikkusele, ning annavad panuse ja 
nõustavad komisjoni üldise teadustöö
strateegia kohta tulevaste ja 
kujunemisjärgus teadusvaldkondade ja 
tehnoloogiate alases tegevuses, töökava
loomises ning konkursside kriteeriumide, 
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FEST Proactive ja FEST Flagships 
spetsiaalsete teemade määratlemises.

Tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 
nõuandekoguga konsulteeritakse eelkõige 
järgmistes küsimustes:
- tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 
üldine teadusstrateegia, arvestades 
teaduslikke ja rakendusvõimalusi ning
Euroopa tasandi vajadusi;
- töökava loomine ja vajalikud 

muudatused, sh konkursid ja 
kriteeriumid;
- spetsiaalsete teemade määratlemine 
tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate ülalt 
alla lähenemisviisi tegevuses (Proactive ja 
Flagships), sealhulgas eelkõige
tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate alt 
üles suunaga tegevus (Open) ning 
asjaomastes valdkondades Euroopa 
Teadusnõukogu rahastatud toetuste abil 
tehtu.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 
projektide hindamisel järgitakse rangeid 
tipptasemel teaduse ja tehnoloogia 
kriteeriume.

Or. en



PR\903346ET.doc 35/121 PE489.688v01-00

ET

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdav osa tulevaste ja kujunemisjärgus 
teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 
ressursse eraldatakse kõigis valdkondades 
alt üles lähenemisviisi eesliiniuuringute 
koostööle.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis on 
valitud liidu tasandil konkursi korras ning 
mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 
keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada paindlikkus 
eesmärkide elluviimisel. Tavaliselt on 
eduka partnerluse vorm teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud või tööstusvaldkonna 
doktoriõpe; üksikinstitutsioonid tegelevad 
tavaliselt aga uuenduslike 
doktoriprogrammidega. Sel puhul on 
nähtud ette kõikidest riikidest pärit 
parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 
kõnealuste tipptaseme programmidega.

Meetmeid rakendatakse, toetades 
teadustöötajate koolitusprogramme, mis on 
valitud liidu tasandil konkursi korras ning 
mida viiakse ellu koostöös ülikoolide, 
teadusinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
muude sotsiaalmajanduslike osalistega nii 
Euroopast kui ka mujalt maailmast. Samuti 
toetatakse üksikinstitutsioone, kes 
suudavad tagada sama arendava 
keskkonna. Erinevate vajaduste 
rahuldamiseks on vaja tagada täielik
paindlikkus eesmärkide elluviimisel 
kestuse, korraldava asutuse, kogu 
kokkulepitud korraldajate võrgustikku 
kuuluvate koolitatavate arvu ja iga 
projekti jaoks kulutatava raha asjus.
Tavaliselt on eduka partnerluse vorm 
teadustöötajate koolitusvõrgustikud või 
tööstusvaldkonna, ühine või mitmekordne
doktoriõpe; üksikinstitutsioonid tegelevad 
tavaliselt aga uuenduslike 
doktoriprogrammidega. Sel puhul on 
nähtud ette kõikidest riikidest pärit 
parimate karjääri alustavate teadlaste 
toetamine, et võimaldada nende liitumist 
kõnealuste tipptaseme programmidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud. Neid 
teadlasi rahastatakse tingimusel, et nad 
liiguvad ühest riigist teise, et laiendada või 
süvendada oma pädevusi enda valitud 
ülikoolides, teadusinstituutides, ettevõtetes, 
VKEdes või muude sotsiaalmajanduslike 
osaliste juures ning et nad töötavad teadus-
ja innovatsiooniprogrammidega, mis 
vastavad nende isiklikele vajadustele ja 
huvidele. Samuti innustatakse neid minema 
avalikust sektorist erasektorisse või 
vastupidi, mida toetatakse ajutiste lähetuste 
kaudu. Samuti toetatakse osalise 
koormusega töötamise võimalusi, mis 
võimaldavad kombineerida tööd nii 
avalikus kui ka erasektoris, et täiustada 
teadmiste edasiandmist sektorite vahel ning 
innustada alustavate ettevõtete loomist.
Sellised kohandatud teadustöö tegemise 
võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Rahastamine on tagatud olenemata 
rahvusest parimatele või kõige 
paljulubavamatele kogenud teadlastele, kes 
tahavad arendada oma oskusi riikideülese 
või rahvusvahelise liikuvuse kaudu.
Toetust saab anda kõikidel karjääri 
etappidel, kaasa arvatud kõige noorematele 
teadlastele, kes on alles doktorikraadi või 
samaväärsed kogemused omandanud ja kes 
pöörduvad soovi korral seejärel tagasi 
Euroopasse. Neid teadlasi rahastatakse 
tingimusel, et nad liiguvad ühest riigist 
teise, et laiendada või süvendada oma 
pädevusi enda valitud ülikoolides, 
teadusinstituutides, ettevõtetes, VKEdes 
või muude sotsiaalmajanduslike osaliste 
juures ning et nad töötavad teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega, mis vastavad 
nende isiklikele vajadustele ja huvidele.
Samuti innustatakse neid minema avalikust 
sektorist erasektorisse või vastupidi, mida 
toetatakse ajutiste lähetuste kaudu. Samuti 
toetatakse osalise koormusega töötamise 
võimalusi, mis võimaldavad kombineerida 
tööd nii avalikus kui ka erasektoris, et 
täiustada teadmiste edasiandmist sektorite 
vahel ning innustada alustavate ettevõtete 
loomist. Sellised kohandatud teadustöö 
tegemise võimalused aitavad paljulubavatel 
teadlastel saada täiesti sõltumatuteks ning 
võimaldavad neil teha karjäärivalikuid nii 
avalikus kui ka erasektoris.

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 3 – alapunkt 3.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused Marie Curie nimelistes 
meetmetes ning suurendada veelgi enam 
nende meetmete mõju. Nende meetmete 
rakendamisel otsitakse sünergiaid ning 
tihedat kooskõlastatust teadlasi, nende 
tööandjaid ja rahastajaid puudutavate 
poliitiliste tugimeetmetega, mida viiakse 
ellu seoses eesmärgiga saavutada kaasav, 
innovatiivne ja turvaline ühiskond.
Rahastatakse konkreetseid meetmeid, et 
toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri tähtsusest 
ning et levitada Marie Curie nimeliste 
meetmetega toetatud tööst tulenevaid 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi.

Eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on 
edusammude jälgimine äärmiselt tähtis.
Programm toetab näitajate väljatöötamist ja 
teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääridega 
seotud andmete analüüsimist eesmärgiga 
tuvastada puudused ja takistused Marie 
Curie nimelistes meetmetes ning 
suurendada veelgi enam nende meetmete 
mõju. Nende meetmete rakendamisel 
otsitakse sünergiaid ning tihedat 
kooskõlastatust teadlasi, nende tööandjaid 
ja rahastajaid puudutavate poliitiliste 
tugimeetmetega, mida viiakse ellu seoses 
erieesmärgiga saavutada teaduse ja 
ühiskonna vahel tõhusam dialoog.
Rahastatakse konkreetseid meetmeid, et 
toetada algatusi teadlikkuse 
suurendamiseks teaduskarjääri ja naiste 
liikuvuse tähtsusest ning et levitada Marie 
Curie nimeliste meetmetega toetatud tööst 
tulenevaid teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 3 – alapunkt 3.6 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes ning 
jälgides osalejate soolist jaotust. Lisaks 
sellele aitavad Marie Curie nimelised 
meetmed kindlustada teadlastele 

Kõikide talendiallikate avamiseks on 
olemas üldmeetmed, et saada üle 
võimalikest moonutustest seoses 
juurdepääsuga toetustele, näiteks 
edendades võrdseid võimalusi kõikides 
Marie Curie nimelistes meetmetes ning 
jälgides osalejate soolist jaotust ja 
naissoost teadlaste liikuvust. Lisaks sellele 
aitavad Marie Curie nimelised meetmed 
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stabiilsemad karjäärivõimalused ning selle, 
et neil oleks olenevalt nende 
perestruktuurist võimalik saavutada 
tasakaal töö- ja pereelu vahel ning jätkata 
pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kõik rahalist toetust 
saavad osalised peavad toetama ja 
rakendama Euroopa teadlaste harta ning 
teadlaste töölevõtmise juhendi 
põhimõtteid, mis edendavad avatud 
töölevõtmist ning ahvatlevaid töötingimusi.

kindlustada teadlastele stabiilsemad 
karjäärivõimalused ning selle, et neil oleks 
olenevalt nende perestruktuurist võimalik 
saavutada tasakaal töö- ja pereelu vahel 
ning jätkata pärast tööpausi hõlpsamini 
teadlasekarjääri. Kohaldatakse Euroopa 
teadlaste harta ning teadlaste töölevõtmise 
juhendi üldpõhimõtteid, mis edendavad 
avatud töölevõtmist ning ahvatlevaid 
töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt 4.1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tagada Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi (ESFRI) poolt 
kindlakstehtud teadustaristu ning muu 
maailmatasemel teadustaristu rakendamine, 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja tõhus 
toimimine, mis aitaks Euroopal lahendada 
suuri probleeme nii teaduses, tööstuses kui 
ka ühiskonnas. Selle eesmärgi all 
käsitletakse konkreetselt sellist taristut, 
mille juhtimist pannakse paika või mille 
juhtimine on paika pandud, võttes aluseks 
näiteks Euroopa teadustaristu konsortsiumi 
(ERIC) või mõne muu samaväärse 
struktuuri Euroopa või rahvusvahelisel 
tasandil.

Eesmärk on tagada teadustaristute, eeskätt
Euroopa teadustaristu strateegiafoorumi 
(ESFRI) poolt kindlakstehtud teadustaristu 
ning muu maailmatasemel teadustaristu 
rakendamine, pikaajaline jätkusuutlikkus ja 
tõhus toimimine, mis aitaks Euroopal 
lahendada suuri probleeme nii teaduses, 
tööstuses kui ka ühiskonnas. Arvesse 
võetakse nende taristute jaotust. Selle 
eesmärgi all käsitletakse sellist taristut, 
mille juhtimist pannakse paika või mille 
juhtimine on paika pandud, võttes aluseks 
näiteks Euroopa teadustaristu konsortsiumi 
(ERIC) või mõne muu samaväärse 
struktuuri Euroopa või rahvusvahelisel 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.1 – teine lõik – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) selleks, et edendada nende erasektori 
teadustaristute kättesaadavust, mis on 
sobilikud avaliku sektori 
teadusuuringuteks.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt 4.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada riiklike ja liidu 
algatuste sünergiaid, luues partnerluse 
asjaomaste poliitikute ja rahastamisasutuste 
vahel (nt ESFRI, E-taristute analüüsirühm 
(e-IRG), EIROforumi organisatsioonid, 
riigiasutused), et arendada vastastikust 
täiendavust ja koostoimet teadustaristu 
ning liidu ülejäänud poliitika (regionaal-, 
ühtekuuluvus-, tööstus-, tervishoiu-, 
tööhõive- või arengupoliitika) 
rakendamisega seotud tegevuse vahel ning 
tagada liidu eri rahastamisvahendite 
kooskõla. Liidu meetmetega toetatakse ka 
teadustaristu vaatlemist, seiret ja hindamist 
liidu tasandil ning samuti asjaomaseid 
poliitikauuringuid ja 
teabevahetusmeetmeid.

Eesmärk on kasutada riiklike ja liidu 
algatuste sünergiaid, luues partnerluse 
asjaomaste poliitikute ja rahastamisasutuste 
vahel (nt ESFRI, E-taristute analüüsirühm 
(e-IRG), EIROforumi organisatsioonid, 
riigiasutused), et arendada vastastikust 
täiendavust ja koostoimet teadustaristu 
ning liidu ülejäänud poliitika (regionaal-, 
ühtekuuluvus-, tööstus-, tervishoiu-, 
tööhõive-, julgeoleku- või arengupoliitika) 
rakendamisega seotud tegevuse vahel ning 
tagada liidu eri rahastamisvahendite 
kooskõla. Arvesse tuleks võtta suure 
sotsiaalmõjuga tegevust. Liidu 
meetmetega toetatakse ka teadustaristu 
vaatlemist, seiret ja hindamist liidu tasandil 
ning samuti asjaomaseid poliitikauuringuid 
ja teabevahetusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa– I osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tipptaseme edendamine ja osalemise 
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suurendamine
Selleks, et kaotada Euroopas 
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). Võimalusel 
soodustatakse kahe vahendi vastastikust 
täiendavust. Ergutatakse kumulatiivset 
või kombineeritud 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 on 
esitatud järgnevalt.
(a) Vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate asutuste ja pädevuskeskuste 
ning väljakujunevate innovatiivsete 
piirkondade ühendamine sarnaste 
rahvusvaheliste juhtivorganisatsioonidega 
mujal Euroopas. See hõlmab tipptasemel 
teadusasutuste ja vähem arenenud 
piirkondade rühmitamist, 
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.
(b) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
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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.
(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 nn 
naasmistoetuste määramine hetkel 
väljaspool Euroopat töötavatele 
teadlastele, kes soovivad Euroopas 
töötada või teadlastele, kes juba töötavad 
Euroopas, aga soovivad asuda tööle 
vähem arenenud piirkonnas.
(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 
doktoriõppe järgne 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

Tipptaset tuleb täielikult kasutada, tugevdades raamprogrammi Horisont 2020 ja 
struktuurifondide vahelisi sünergiaid.
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele, peab Euroopa 
tööstus edukalt omandama ja kasutusele 
võtma progressi võimaldava tehnoloogia. 
Rahastamise lahutamatu osana 
kombineeritakse innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusega.

Selleks et tugevdada Euroopa tootmis- ja 
innovatsioonisuutlikkust, tagada, et 
Euroopa majandus on arenenud, 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning 
et Euroopa on kõrgtehnoloogiliste 
rakenduste sektorites maailmas 
juhtpositsioonil ja suuteline leidma 
ainulaadseid lahendusi 
ühiskonnaprobleemidele ja kasutaja 
vajadustele, peab Euroopa tööstus edukalt 
omandama ja kasutusele võtma progressi 
võimaldava tehnoloogia. Sihtrühmaks 
peaksid olema tööstussektorid, millel on 
suurem mõju lisandväärtusele, tööhõivele, 
mis on olulised kogu ülejäänud 
majandusele ja millel on potentsiaal 
vähendada mitte-Euroopa kulu.
Rahastamise lahutamatu osana 
kombineeritakse innovatsiooni teadus- ja 
arendustegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonitegevus hõlmab üksikute 
tehnoloogialahenduste integratsiooni, 
uuenduslike toodete ja teenuste 
valmistamise ning tarnimise suutlikkuse 
tutvustamist, kasutaja- ja kliendikatseid, et 
tõestada teostatavust ja lisandväärtust ning 
ulatuslikke esitlusi, et hõlbustada 
uurimistulemuste turule viimist.

Innovatsioonitegevust soodustatakse 
kõige varasemates kontseptsioonist turule 
siirdumise etappides. See hõlmab ka
üksikute tehnoloogialahenduste 
integratsiooni, uuenduslike toodete ja 
teenuste valmistamise ning tarnimise 
suutlikkuse tutvustamist, kasutaja- ja 
kliendikatseid, et tõestada teostatavust ja 
lisandväärtust ning ulatuslikke esitlusi, et 
hõlbustada uurimistulemuste turule viimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – seitsmes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni tehnoloogilise valmisoleku 
tase on kooskõlas OECD määratlusega.
Komisjon võtab seda määratlust arvesse, 
et lisada tehnoloogiauuringud, 
tootearendus ja tutvustamistegevus oma 
teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kasutada Euroopa vahendeid 
protsessori- ja süsteemiarhitektuuris, 
ühildamise ja andmete lokaliseerimise 
tehnoloogias, pilvandmetöötluses, 
paralleelandmetöötluses ja 
simulatsioonitarkvaras kõigi andmetöötluse 
turusegmentide jaoks.

Eesmärk on kasutada Euroopa vahendeid 
protsessori- ja süsteemiarhitektuuris, 
ühildamise ja andmete lokaliseerimise 
tehnoloogias, pilvandmetöötluses, 
paralleelandmetöötluses,
simulatsioonitarkvaras kõigi andmetöötluse 
turusegmentide jaoks, ebakindluse 
kvantifitseerimises, riskianalüüsis ja 
insener-tehnilises otsustamises.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi- ja 
mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, tarkvara ja teenuste, 
küberturvalisuse, privaatsuse ja usalduse, 
traadita suhtluse ning kõigi optiliste 
võrkude, süüviva interaktiivse multimeedia 
ja ühendatud ettevõtte valdkonnas.

Eesmärk on tugevdada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet uue põlvkonna interneti 
arendamisel, omandamisel ja 
kujundamisel. See peaks järk-järgult 
asendama praegused veebi, püsi-, satelliit-
ja mobiilivõrgud ja teenuste taristu ning 
võimaldama triljonite seadmete (asjade 
interneti) vastastikust sidumist paljude 
operaatorite ja domeenide vahel, muutes 
viisi, kuidas me suhtleme, teadmistele 
juurde pääseme ja neid kasutame. See 
hõlmab teadus- ja arendustegevust 
tulevaste võrkude, tarkvara ja teenuste, 
küberturvalisuse, privaatsuse ja usalduse, 
traadita suhtluse ning kõigi optiliste 
võrkude, süüviva interaktiivse multimeedia 
ja ühendatud ettevõtte valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.6a. Kvanttehnoloogiad: IKT-seadmete 
järgmine põlvkond kvantfüüsika ja 
infotehnoloogia ühendamise kaudu
Eesmärgiks on arendada järgmise 
põlvkonna IKT-seadmed, ühendades 
kvantfüüsika ja infotehnoloogia, seeläbi 
tagades liidu võtmerolli tuleviku 
maailmaturul, kus kvantpiirangud 
määratlevad tööstuslike rakenduste 
tulemuslikkuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2 a. Nanomaterjalide, komponentide 
ja süsteemide disaini, simulatsiooni, 
kirjeldamise ja töötlemise uue vahendi 
väljaarendamine
Uute nanomaterjalide ja süsteemide 
nanotasandil uurimine, kuvamine ja 
kontrollimine

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 
ja jätkusuutlik mahtude suurendamine, et 
võimaldada tulevikutoodete tööstuslikku 
valmistamist nt metalli- või 
keemiatööstuses.

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus,
jätkusuutlik, ohutu ja turvaline mahtude 
suurendamine, et võimaldada 
tulevikutoodete tööstuslikku valmistamist 
nt metalli- või keemiatööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute ja uuenduslike tehnikalahenduste 
ning süsteemide teadus- ja 
arendustegevus, liitmine, ühendamine, 
eraldamine, koondamine, koondumine ning 
lahtiühendamine, ümberkujundamine ja 
lammutamine.

Materjalide, komponentide ja süsteemide 
uute ja uuenduslike tootmistehnoloogiate 
teadus- ja arendustegevus, liitmine, 
ühendamine, eraldamine, koondamine, 
koondumine ning lahtiühendamine, 
ümberkujundamine ja lammutamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toodete ja rakenduste väljatöötamine 
ning sellise tarbijakäitumise soodustamine, 
mis vähendab energianõudlust ja hõlbustab 
nii vähese CO2-heitega tootmist kui ka 
protsesside intensiivistamist, 
ringlussevõttu, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

Uute materjalide, komponentide, toodete 
ja rakenduste väljatöötamine ning sellise 
tarbijakäitumise soodustamine, mis 
vähendab energianõudlust ja hõlbustab nii 
vähese CO2-heitega tootmist kui ka 
protsesside intensiivistamist, 
ringlussevõttu, saastuse vähendamist ning 
suure lisandväärtusega materjalide tootmist 
jäätmetest ja ümbertöötlemise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.5 a. Uued keemiatööstuse toorained
Keemiatööstuse alternatiivsete toorainete 
väljatöötamine, alates kivisöest, 
biomassist, ja jäätmematerjalidest kuni 
keskkonnasõbraliku naftaasendajani, mis 
on CO2-allikaks keskpikas ja pikas 
perspektiivis. Uued sünteesigaasi 
tehnoloogiaid (kolmanda põlvkonna 
gaasistamise tehnoloogiad) on vaja 
erinevate võimalike toorainete 
uurimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevus, et uurida 
alternatiive materjalide kasutusele ja 
uuenduslikke ärimudeleid.

Teadus- ja arendustegevus, et uurida 
alternatiive materjalide, sealhulgas 
piiratud tooraine, kasutusele ja 
uuenduslikke ärimudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse ning 
nende rakendamist (ravimivormid, 
biosensorid, biokiibid jne).

Eesmärk on panna alus sellele, et Euroopa 
tööstus püsib innovatsiooni esirinnas ning 
seda nii keskpikas kui ka pikas 
perspektiivis. See hõlmab arenevate 
vahendite, nagu sünteetilise bioloogia, 
bioinformaatika ja süsteemibioloogia 
väljatöötamist ning muu progressi 
võimaldava tehnoloogiaga, nagu 
nanotehnoloogia (nt bionanotehnoloogia) 
ja IKT (nt bioelektroonika), puutepunktide 
ärakasutamist. Need ja teised tipptasemel 
valdkonnad väärivad asjakohaseid 
meetmeid teadus- ja arendustegevuse 
vallas, et hõlbustada teadmiste tõhusat 
üleminekut uutesse rakendustesse, 
toodetesse ja tehnoloogiatesse ning nende 
rakendamist (ravimivormid, biosensorid, 
biokiibid jne).

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid ja protsesse, mis vastavad 
tööstuslikele ja ühiskondlikele 
nõudmistele; ning võimaldada 
konkurentsivõimelistel ja täiustatud 
biotehnoloogial põhinevatel alternatiividel 
asendada traditsioonilisi protsesse; teiseks 
rakendada biotehnoloogia potentsiaali 
saastuse avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Eesmärk on kaheosaline: esiteks 
võimaldada Euroopa tööstusel (nt 
keemiatööstusel, tervishoiul, mäetööstusel, 
energeetikal, paberimassi- ja 
paberitootmisel, tekstiilitööstuse tärklise 
tootmisel, toiduainetööstusel) välja töötada 
uusi tooteid, materjale ja säästvaid 
protsesse, mis vastavad tööstuslikele ja 
ühiskondlikele nõudmistele; ning 
võimaldada konkurentsivõimelistel ja 
täiustatud biotehnoloogial põhinevatel 
alternatiividel asendada traditsioonilisi 
protsesse; teiseks rakendada 
biotehnoloogia potentsiaali saastuse 
avastamisel, seirel, ennetamisel ja 
eemaldamisel. See hõlmab teadus- ja 
arendustegevust ensümaatiliste ja 
ainevahetusradade, bioprotsesside disaini, 
uudsete kääritamisviiside, üles- ja 
allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate 
saamist mikroobide kogukondade 
dünaamikast. Samuti hõlmab see 
prototüüpide väljatöötamist, et hinnata 
väljatöötatud toodete ja protsesside 
tehnilis-majanduslikku teostatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majandussektorites. See hõlmab 
selliseid aspekte nagu optimeeritud 
omadustega bioressursside ja 
konventsionaalsetest alternatiividest 

Eesmärk on välja töötada 
platvormtehnoloogiat (nt genoomika, 
metagenoomika, proteoomika, 
molekulaarvahendid ja rakupõhised 
platvormid), mis tooks kaasa 
juhtpositsiooni ja konkurentsieelise 
paljudes majanduslikku mõju omavates 
sektorites. See lähenemisviis edendaks 
uudsete VKEde potentsiaali ning 
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kaugemale ulatuvate rakenduste 
väljatöötamise toetamine; maismaa ja mere 
elurikkuse uurimise, mõistmise ja 
jätkusuutliku kasutamise võimaldamine 
uudsete rakenduste jaoks ning 
biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

vähendaks märkimisväärselt 
turulejõudmise aega. See hõlmab 
elanikkonna tervise ja heaolu 
parandamisega seotud tegevuste 
väljatöötamist. See hõlmab ka selliseid 
aspekte nagu optimeeritud omadustega 
bioressursside ja konventsionaalsetest 
alternatiividest kaugemale ulatuvate 
rakenduste väljatöötamise toetamine; 
maismaa ja mere elurikkuse uurimise, 
mõistmise ja jätkusuutliku kasutamise
võimaldamine uudsete rakenduste jaoks 
ning biotehnoloogial põhinevate 
tervishoiulahenduste (nt diagnostika, 
bioloogiliste ainete, biomeditsiiniliste 
seadmete) arendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine või värvilised metallid ja 
teras), parandades oluliselt ressursi- ja 
energiatõhusust ning vähendades sellise 
tööstustegevuse keskkonnamõju.
Keskendutakse uuenduslikke aineid, 
materjale ja tehnoloogilisi lahendusi 
võimaldava tehnoloogia väljatöötamisele 
ning valideerimisele selle kasutamiseks 
vähese CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine.

Konkurentsivõime suurendamine töötlevas 
tööstuses (nagu keemiatööstus, 
pabermassi- ja paberitootmine, 
klaasitootmine või värvilised metallid ja 
teras), parandades oluliselt ressursi- ja 
energiatõhusust ning vähendades sellise 
tööstustegevuse, nagu puhas põlemine 
mikroosakeste ja raskemetallide 
heitkoguste vähendamiseks,
keskkonnamõju. Keskendutakse 
uuenduslikke aineid, materjale ja 
tehnoloogilisi lahendusi võimaldava 
tehnoloogia väljatöötamisele ning 
valideerimisele selle kasutamiseks vähese 
CO2-heitega toodetes ja vähem 
energiamahukates protsessides ning 
teenustes kogu väärtusahela ulatuses, nagu 
ka äga vähest CO2-heidet tekitava 
tootmistehnoloogia ja -tehnika 
kasutuselevõtule, et saavutada konkreetne 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
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vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on püsida maailmas 
kosmosevaldkonna juhtpositsioonil, 
kindlustades ja arendades 
konkurentsivõimelist kosmosetööstust ja 
teadusringkonda ning soodustades 
kosmosepõhist innovatsiooni.

Kosmosevaldkond, kui sellele osutatakse 
üldnimetusena, hõlmab satelliidi 
jälgimist, satelliitnavigatsiooni ja satelliit 
telekommunikatsioonitööstust, 
infrastruktuuri (maa peal ja kosmoses), 
teenuseid ja rakendusi.
Eesmärk on püsida maailmas 
kosmosevaldkonna juhtpositsioonil, 
kindlustades ja arendades 
konkurentsivõimelist kosmosetööstust ja 
teadusringkonda ning soodustades 
kosmosepõhist innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 

Paljud kosmosetehnoloogia arendamist 
nõudvad valdkonnad on seotud 
maapealsete valdkondadega, näiteks 
energia, telekommunikatsioon, 
loodusvarade uurimine, robootika, ohutus 
ja tervishoid. Need kokkupuutepunktid 
pakuvad võimalusi kosmosetööstuse ja 
muude teadusringkondade tehnoloogia 
varase etapi ühisarendamiseks eriti VKEde 
poolt, mille tulemuseks võib olla kiirem 
innovatsiooniläbimurre kui hilisemas etapis 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
kaudu saavutatav. Euroopa olemasoleva 
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kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele 
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut.

kosmosetaristu kasutamist tuleks 
soodustada, edendades uuenduslike 
kaugseirele ja geopositsioneerimisele ning 
kosmosepõhisele telekommunikatsioonile
tuginevate toodete ning teenuste 
arendamist. Euroopa peaks hästisuunatud 
meetmetega veelgi enam tugevdama 
tekkivat kommertskosmosesektori arengut, 
et soodustada mitmete kosmosepõhiste 
teenuste integreeritud kasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.2 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) missiooni kontekst, nt 
kosmosekeskkonna analüüs, maapealsed 
jaamad, kosmosesüsteemide kaitsmine 
prahiga kokkupõrgete ja päikeselaikude 
mõju eest (kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programm (Space Situational 
Awareness)), uuenduslike andmete ja 
arhiveerimise näitliku taristu 
soodustamine;

d) missiooni kontekst, nt 
kosmosekeskkonna analüüs, maapealsed 
jaamad, kosmosesüsteemide kaitsmine 
prahiga kokkupõrgete ja päikeselaikude 
mõju eest (kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programm (Space Situational 
Awareness)), uuenduslike andmete 
kogumise ja edastamise ning 
arhiveerimise näitliku taristu 
soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijagamise rahastamise skeemid on 
suunatud ka poliitikate ja sektorite 
lahendamata vajadustele, eelkõige seoses 
ühiskonnaprobleemidega, mis on 
kiireloomulised, aga erasektori poolt 
krooniliselt alarahastatud kõrge riskiga 
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künniste tõttu.

Or. en

Selgitus

Näiteks, ülemaailmsetele probleemidele, nagu vaesusest tingitud haigused, on võimalik leida 
lahendusi, kui uute vahendite arendamiseks on olemas stabiilne ja jätkusuutlik rahastamine.
Erasektor võib asuda nende probleemidega tegelema, kui finantsriskid on tasakaalustatud.
Selleks, et kaasata ülemaailmse tervise teadus- ja arendustegevuse valdkonda vajalikke 
vahendeid, on olulise tähtsusega täiendavate rahastamismehhanismide kaalumine, et tagada 
pikaajalised erasektori investeeringud.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – punkt 2.1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendiga antakse laenu üksikutele 
abisaajatele, et investeerida teadusesse ja
innovatsiooni; tagatisi 
finantsvahendajatele, kes annavad 
abisaajatele laenu; laenude ja tagatiste 
kombinatsioone ning tagatisi ja/või 
vastutagatisi riiklike või piirkondlike 
laenurahastamiskavade joaks. Võlavahendi 
kaudu viiakse ellu lõpptähtaja pikendamise 
tegevusi ning toetatakse VKEdele 
ettenähtud vahendit (vt käesoleva lisa II 
osa 3. jagu „Innovatsioon VKEdes”).
Võlavahendist saadud eraldisi võib 
kombineerida eraldistega omakapitali 
rahastamisvahendist ühe või mitme 
integreeritud kava raames ning lisaks võib 
kasutada toetusi (sealhulgas ühekordseid).
Samuti on võimalikud soodus- ja 
konverteeritavad laenud.

Võlavahendiga antakse laenu üksikutele 
abisaajatele, et investeerida teadusesse ja 
innovatsiooni; tagatisi 
finantsvahendajatele, kes annavad 
abisaajatele laenu; laenude ja tagatiste 
kombinatsioone ning tagatisi ja/või 
vastutagatisi riiklike või piirkondlike 
laenurahastamiskavade jaoks. Võlavahendi 
kaudu viiakse ellu lõpptähtaja pikendamise 
tegevusi ning toetatakse VKEdele 
ettenähtud vahendi 3. etappi (vt käesoleva 
lisa II osa 3. jagu „Innovatsioon VKEdes”).
Võlavahendist saadud eraldisi võib 
kombineerida eraldistega omakapitali 
rahastamisvahendist ühe või mitme 
integreeritud kava raames ning lisaks võib 
kasutada toetusi (sealhulgas ühekordseid).
Samuti on võimalikud soodus- ja 
konverteeritavad laenud.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – punkt 2.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijagamine ja muud parameetrid võivad 
tegevuspõhimõtte või sektoriüksuse lõikes 
varieeruda, kui nende väärtused või olekud 
vastavad võlainstrumentide 
ühiseeskirjadele. Lisaks võib üksustel olla 
konkreetseid kommunikatsioonistrateegiaid 
võlavahendi üldise reklaamikampaania 
raames. Ka võib liikmesriikide tasandil 
kasutada erialaspetsialistidest vahendajate 
abi, kui konkreetse üksuse valdkonnas on 
tulevaste laenude hindamiseks vaja 
erialaseid kogemusi.

Riskijagamine ja muud parameetrid võivad 
tegevuspõhimõtte või sektoriüksuse lõikes 
varieeruda, kui nende väärtused või olekud 
vastavad võlainstrumentide 
ühiseeskirjadele. Lisaks võib üksustel olla 
konkreetseid kommunikatsioonistrateegiaid 
võlavahendi üldise reklaamikampaania 
raames. Ka võib liikmesriikide tasandil 
kasutada erialaspetsialistidest vahendajate 
abi, kui konkreetse üksuse valdkonnas on 
tulevaste laenude hindamiseks vaja 
erialaseid kogemusi.

Komisjoni nimel laenuvahendeid haldaval 
Euroopa Investeerimispangal on volitus 
laenata projektidele, millel on kõrge 
tehnoloogiline risk, mitte ainult anda 
turuintressimäärast madalama määraga 
laene madala tehnoloogilise riskiga 
projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – punkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse esmajoones teadusuuringute ja 
innovatsiooniga tegelevatele VKEdele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga 
väikeettevõtetele üle 150 000 euro suurusi 
laene, täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Võlavahendi VKEde komponendi kaudu 
antakse esmajoones teadusuuringute ja 
innovatsiooniga tegelevatele VKEdele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga 
väikeettevõtetele üle X euro suurusi laene, 
täiendades seega VKEde rahastamist 
ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi laenutagamisvahendi kaudu.

Or. en

Selgitus

Lõplik summa on kooskõlas COSME programmi raames kokkulepitud summaga.
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Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – punkt 3.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.

VKEsid toetatakse kogu programmi 
Horisont 2020 raames. Selleks on loodud 
VKEdele ettenähtud vahend, mis on 
suunatud igat liiki uuenduslikele VKEdele, 
kelle puhul võib märgata tugevat soovi 
areneda, kasvada ja rahvusvaheliseks 
muutuda. Vahend tehakse kättesaadavaks 
igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 
mittetehnoloogiline ja teenuste 
innovatsioon. Eesmärk on aidata täita 
lünka varase staadiumi kõrge riskiga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamises, stimuleerida uuenduslikku 
läbimurret ja teadusuuringute tulemuste 
kommertsialiseerimist erasektori poolt.
Vahend annab kvaliteedimärgi edukatele 
VKEdele, silmas pidades nende osalemist 
riigihangetel.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – punkt 3.1 – viies lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahend pakub lihtsustatud ja 
etapiviisilist tuge. Selle kolm etappi 
katavad kogu innovatsioonitsükli.
Üleminek ühest etapist teise on sujuv 
tingimusel, et eelmises etapis on tõestatud, 
et VKE projekt väärib edasist rahastamist.
Samas on kõik etapid kättesaadavad kõigile 
VKEdele.

VKEde vahend pakub lihtsustatud ja 
etapiviisilist tuge. Selle kolm etappi 
katavad kogu innovatsioonitsükli.
Üleminek ühest etapist teise on sujuv 
tingimusel, et eelmises etapis on tõestatud, 
et VKE projekt väärib edasist rahastamist.
VKEd võivad kohe taotleda 2. etappi, 1. 
etapist sõltumatult. Samas on kõik etapid 
kättesaadavad kõigile VKEdele.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – punkt 3.1 – viies lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja arendustegevuse toetamisel on 
erilise tähelepanu all tutvustustegevus
(katsetamine, prototüüp, laiendamise 
uurimine, disain, uuenduslike protsesside, 
toodete ja teenuste katsetamine, 
tulemuslikkuse kontrollimine jne) ja turule 
viimine.

Teadus- ja arendustegevust toetatakse 
innovatsiooniosakute kaudu, mida VKEd 
saavad kasutada, et teha iseseisvalt 
koostööd ühe või mitme uuringute 
teostajaga (ülikoolid, uurimiskeskused või 
teised äriühingud teises liikmesriigis või 
assotsieerunud riigis). Vaatamata sellele, 
et erilist tähelepanu pööratakse 
tutvustustegevusele (katsetamine, 
prototüüp, laiendamise uurimine, disain, 
uuenduslike protsesside, toodete ja teenuste 
katsetamine, tulemuslikkuse kontrollimine 
jne) ja turule viimisele, on teadus- ja 
arendustegevus samuti võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes ja piirkondlikes aruka 
spetsialiseerumise 
innovatsioonistrateegiate kontekstis 
otsitakse sünergiaid liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga.

Riiklikes ja piirkondlikes aruka 
spetsialiseerumise 
innovatsioonistrateegiate kontekstis 
otsitakse sünergiaid liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga. Need sünergiad 
võivad tugineda ka alt-üles riiklikele ja 
piirkondlikele VKE innovatsiooni ja 
teadusuuringute tegevuste toetuse Eureka 
ja Eurostars kogemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõiki neid tegevusi tehakse viisil, mis 
pakub tuge kogu teadus- ja 
innovatsioonitsükli jooksul, tugevdab 
Euroopas asuva tööstuse 
konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 
arengut. Kõnealuse teemaga seotud 
programmid ja projektid peaksid oma 
uurimisprogramme koordineerima 
Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumiga ja selle teadustaristut 
ära kasutama. Tervishoiu-alase teadus- ja 
arendustegevuse strateegilise 
koordineerimise edendamiseks Horisont 
2020 raames ja riikidevaheliste 
meditsiiniliste uuringute edendamiseks, 
võiks luua vastava temaatilise tervise 
nõuandekogu. Seda koordineerimist saab 
laiendada teistele selle probleemiga 
seotud programmidele ja instrumentidele.
See koordineeritud Euroopa jõupingutus 
suurendab tervishoiu-alaste uuringute 
teadus- ja inimvõimekust.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervist määravate tegurite parem 
mõistmine on vajalik selleks, et pakkuda 

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

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

Or. en

Selgitus

Investeeringud globaalsesse tervishoidu annavad reaalseid tulemusi ja suuremad 
investeeringud ei ole kasulikud ainult tervishoiule välisriikides, vaid see on ka ELi tervishoiu 
hüvanguks. Globaliseeruvas maailmas ei saa suuri probleeme lahendada ainult kohalikul või 
isegi piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vaja on toetada tõhusamate preventiivsete 
vaktsiinide ja tõenduspõhiste 
vaktsineerimiskavade koostamist 
rohkemate haiguste, sealhulgas vaesusega 
seotud haiguste, nagu HIV/AIDS, 
tuberkuloos, malaaria, ja tähelepanuta
jäetud haiguste jaoks. See sõltub haiguse 
ja haigusprotsesside ning nendest tuleva 
epidemioloogia paremast mõistmisest ning 
kliiniliste katsete ja seotud uuringute 
tegemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tervise, haiguste ja haigusprotsesside 
parem mõistmine kõigis vanuserühmades 
on vajalik uue ja tõhusama diagnostika 
väljatöötamiseks. Arendatakse 
uuenduslikku ja olemasolevat tehnoloogiat, 
et märkimisväärselt vähendada haiguste 
tagajärgi varasema ja täpsema diagnoosiga 
ning võimaldada paremini patsiendile 
kohandatud ravi nii haiglaeelses kui ka 
haigla etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Need uuendused aitavad hõlbustada uute, 
tõhusamate, tulemuslikumate ja 
jätkusuutlikumate raviviiside ning puuete 
ohjeldamisviiside arendamist nii haiglast 
väljaspool kui haiglas.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

On üldteada, et selleks, et lahendada 
Euroopa ees seisvaid suuri tervishoiuga 
seotud probleeme, on koheselt vaja 
koordineeritud ja strateegilist tervishoiu 
teadusuuringute planeerimist.
Koordineerimine võib vähendada 
killustatust ning parandada kogu 
biomeditsiiniliste uuringute kogukonna 
tehnoloogiliste ja taristuressursside 
kasutust. Tervishoiu teadusuuringute 
edukus ja innovatsioon vajab lisaks
pikaajalist pühendumist kõrgetasemelise 
teadusuuringu säilitamiseks.
Teaduslikult juhitud strateegia võib 
edendada tervemat ja produktiivsemat 
Euroopat, reageerides Euroopa 
biomeditsiiniliste teadusringkondade 
heldele pühendumisele ning võimalustele 
ja väljakutsetele, mida pakuvad 
biomeditsiiniliste teadusuuringute 
tulemused, eelkõige personaalse 
meditsiiniga seotud võimalustega.
Strateegiline tegevuskava ja 
kõrgetasemeline teaduslik abi võivad 
tagada asjatundliku panuse poliitikasse 
juba algusest peale, edendada 
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innovatsiooni ja konkurentsivõimet 
innovatsioonitsükli keerukuse mõistmise 
kaudu, soodustada rohkemate teadlaste 
piiriülest osalust ja riiklike 
tervishoiusüsteemide teaduspõhist 
kokkuhoidu.
Esmajärjekorras asutatakse 
kõrgetasemeline teaduslik tervishoiu 
teadusuuringute nõuandekogu, selleks, et 
vastata kiireloomulisele vajadusele 
edendada tervishoiu teadusuuringute 
strateegilist teaduslikku koordineerimist 
üle kogu Horisont 2020 ning edendada 
translatiivseid meditsiiniuuringuid. Sellise 
strateegilise koordineerimise eesmärgiks 
on panustamine biomeditsiini 
teadusuuringutesse ja translatiivsetesse 
programmidesse, mis põhinevad parimal 
teaduslikul juhtimisel ning mis peaks 
tagama asjatundliku teadusliku panuse 
algusest peale ja tagama riiklike 
tervishoiusüsteemide kulutõhususe.
Strateegilise teadusliku koordineerimise 
eesmärgiks on ka teiste teadus- ja 
tehnoloogia teadusuuringute valdkondade 
kaasamine modernse biomeditsiiniliste 
teadusuuringute pakutavatesse 
võimalustesse.
Tipptasemel teaduslikul nõustamisel 
põhineva Horisont 2020 tervishoiu 
teadusuuringute küsimuse osas sisemise 
strateegilise koordinatsiooni loomisega, 
annab nõuandekogu ka vajaliku tõuke ja 
vahendid koostoime ja sünergia laiemaks 
edendamiseks. Püütakse saavutada 
riiklike rahastamisagentuuride 
vabatahtlikku omavahelist lähenemist ja 
lähenemist komisjonile teatud eesmärkide 
osas, kui asjakohane, samuti ka liidu 
tasandil konkreetsete strateegiliste 
partnerluste osas tööstusharude, riiklike 
agentuuride ja komisjoni vahel ning 
strateegilist lähenemist programmi 
tasandil, hõlmates reguleerivaid asutusi ja 
riiklikke tervishoiu asutusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – punkt 1.16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.16 a. Meditsiiniseadme arendamine 
simulatsiooni baasil
Sekveneerimise ja teiste -oomika 
tehnoloogiate maksumuse vähenemine, 
samuti ka suure võimsusega 
arvutustehnika kättesaadavus võimaldab 
tulevikus esmakordselt arendada 
mehhanistlikke arvutipõhiseid 
simulatsioonimudeleid ja nende 
rakendamiseks meditsiiniseadmeid, mis 
toetavad arsti raviotsust, põhinedes 
kasutuseelsele tõendusmaterjalile ja 
eelnevale simulatsioonile ning samuti ka 
uusi ja odavamaid 
ravimiarendustehnoloogiaid.
Täppismeditsiin muudab võimalikuks 
lõppeesmärgi – haiguste väljaravimine, 
mitte ainult ravimine – saavutamise ning 
tervishoiu kulutuste kasvutempo 
aeglustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle tegevuse kaudu tõstetakse taimede, 
loomade ja tootmissüsteemide tootlikkust 
ja suurendatakse kohanemisvõimet kiiresti 
muutuvates keskkonna- ja 
kliimatingimustes ning üha süveneva 
loodusvarade nappuse juures.

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

Uuenduslikud lahendused aitavad liikuda 
energiat säästva, väikeste heite- ja 
jäätmekogustega majanduse poole toidu ja 
sööda turustusahela kogu ulatuses. Peale 
toiduga kindlustatuse toetamise luuakse ka 
uusi võimalusi, kuidas põllumajandusest ja 
metsandusest saadavat biomassiressurssi ja 
kõrvalsaadusi kasutada mitmel muul kui 
tööstuslikul otstarbel.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Püütakse leida valdkondadevahelisi 
lähenemisviise, et suurendada taimede, 
loomade ja mikroorganismide toodangut 
ning samal ajal tagada ressursi (vesi, 
toitained, energia) tõhus kasutamine ja 
maapiirkondade ökoloogiline terviklikkus.
Suurt tähelepanu pööratakse integreeritud 
ja mitmekesistele tootmissüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ja
ökoloogilist intensiivsust käsitlevatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka mahepõllumajanduses.
Niisutussüsteeme kasutav põllumajandus 
vajab erilist tähelepanu, kuna see on 
tavaliselt seotud intensiivsema vee 
kasutusega ning sellise taristu 
ehitamisega, millel on võimalik mõju 
ökosüsteemidele. Peab kaaluma 
puhastatud reovee kohast kasutamist 
vahendina, mis suurendaks tootmise 
efektiivsust ning toimetulekut 
kliimamuutustega, samal ajal tagades 
põllumajandusliku niisutuse 
jätkusuutlikkuse ja toimetuleku 
veepuudusega. Eriti oluline on vähendada 
toitainete leostumist haritud maalt 
maapinnale ja veekeskkonda, vältides 
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uuringutega. Loomade heaoluga seotud 
tavade mõju uurimine aitab lahendada 
ühiskonna mureküsimusi. Eespool 
loetletud valdkondi tuleb toetada 
põhjalikumate teadusuuringutega, et 
käsitleda asjakohaseid bioloogilisi 
küsimusi ning toetada liidu poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist.

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

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

halduslahenduste, otsustamist toetavate 
vahendite ja nende mitteturundusväärtuse 
hindamise kaudu. Käsitlemist vajavad 
konkreetsed küsimused hõlmavad selliste 
põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ning maastikualade 
kindlakstegemist, mille puhul on nimetatud 
eesmärkide saavutamine tõenäoline.
Muutused põllumajandussüsteemide 
aktiivses juhtimises, sealhulgas 
tehnoloogia kasutamine ja tavade 
muutmine, aitavad paremini leevendada 
kasvuhoonegaaside mõju ning suurendada 
põllumajandussektori kohanemisvõimet 
kliimamuutuste tagajärgedega. See nõuab 
ka integreeritud veemajandust looduslike 
varude ja alternatiivsete allikate (nt 
puhastatud reovesi) vahel, mida 
kasutatakse niisutamiseks 
(põllumajandus, maastik ja metsandus), 
keskkonna taastamiseks/puhastamiseks, 
metsatulekahjude kustutamiseks, 
rekreatsioonitegevuseks ja avalikuks 
varustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutatakse ära arenguvõimalused 
maapiirkondades, tugevdades 
esmatootmise arendamise ja 
ökosüsteemiteenuste pakkumise 
suutlikkust ning luues avarad võimalused 
uute ja mitmekesiste toodete (toit, sööt, 
materjalid, energia) tootmiseks, mis 
vastavad suurenevale nõudlusele vähese 
CO2-heite ja lühikese tarneahelaga 
süsteemide järele. Selleks et tagada 
maapiirkondade ühtekuuluvus ning ära 
hoida majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus, 
tugevdada majandustegevuse 

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

mitmekesistamist (kaasa arvatud 
teenindussektor), tagada asjakohased 
suhted linna- ja maapiirkondade vahel, 
soodustada teadmiste vahetamist ja 
levitamist, tutvustamistegevust, 
innovatsiooni ning tugevdada ressursside 
osalusmajandamist, on vaja teha 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, töötada 
välja uusi kontseptsioone ja teha 
institutsioonilisi uuendusi. On vaja leida 
viise, kuidas avalikud hüved 
maapiirkondades muuta 
kohalikku/piirkondlikku 
sotsiaalmajanduslikku kasu toovateks.
Piirkonna ja kohalikul tasandil määratletud 
uuendustegevuse vajadusi täiendavad 
valdkonnaülesed teadusuuringud 
piirkondadevahelisel ja Euroopa tasandil.
Teadusuuringud pakuvad vajalikke 
analüüsivahendeid, näitajaid, mudeleid ja 
ettenägelikke meetmeid. Uurimisprojektid 
toetavad poliitikakujundajaid ja muid 
isikuid asjakohaste strateegiate, 
poliitikameetmete ja õigusaktide 
rakendamisel, jälgimisel ning hindamisel 
mitte ainult maapiirkondades, vaid kogu 
biomajanduses. Vaja on ka vahendeid ja 
andmeid, sealhulgas neid, mis on välja 
töötatud ja kogutud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
raamistik1, rakendamise protsessi jooksul, 
et oleks võimalik nõuetekohaselt hinnata 
võimalikke kompromisse ressursside (maa, 
vee ja muu) erinevate kasutuste ja 
biomajanduse toodete vahel.
Põllumajandusliku tootmise / 
metsandussüsteemide ja nende 
jätkusuutlikkuse sotsiaalmajanduslikku ja 
võrdlevat hindamist viiakse läbi, kasutades 
sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi 
kriteeriume.

_______________
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa –III osa – punkt 2 – punkt 2.3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Üks vee-elusressursside olulistest 
omadustest on võime uueneda. Nende 
jätkusuutlik kasutamine oleneb põhjalikest 
teadmistest, veeökosüsteemide kvaliteedist 
ja tootlikkusest. Üldeesmärk on vee-
elusressursside säästlik kasutamine, mis 
võimaldab Euroopa ookeanidelt, meredelt, 
jõgedelt ja teistelt veekogudelt saada 
võimalikult suurt sotsiaalset ja 
majanduslikku kasu/tulu. See hõlmab 
vajadust optimeerida kalanduse ja 
vesiviljeluse jätkusuutlik panus toiduga 
kindlustatusse maailma majanduses ning 
eelkõige vähendades liidu suurt sõltuvust 
mereandide impordist (ligikaudu 60%
mereandide kogutarbimisest Euroopas 
tugineb impordile ning liit on suurim 
kalandustoodete importija maailmas) ja 
arendada hoogsalt merebiotehnoloogiat nn 
sinise kasvu käivitamiseks. Käsitletakse 
valdkondadevahelist mere- ja merenduse 
teaduslikku ja tehnoloogilist teavet, 
eesmärgiga täielikult ära kasutada 
merede ja siseveekogude potentsiaal 
kõikides mere- ja 
merendustööstusharudes, samal ajal 
kaitstes keskkonda ja kohandudes 
kliimamuutustega. Olenevalt kehtivatest 
poliitikaraamistikest toetub loodusvarade 
majandamise ja kasutamise ning 
asjaomaste sektorite keskkonnahoidlikuks 
muutmise ökosüsteemne lähenemisviis 
teadusuuringutele.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – punkt 2.4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4. Jätkusuutlikud ja 2.4. Jätkusuutlikud ja 
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konkurentsivõimelised biotehnoloogia 
tööstusvaldkonnad

konkurentsivõimelised biotehnoloogia 
tööstusvaldkonnad ja Euroopa 
biomajanduse arendamise toetamine

Or. en

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnapiirkonnad on üks suurimaid 
energiatarbijaid liidus ning paiskavad 
seega atmosfääri suure osa 
kasvuhoonegaase, tekitades 
märkimisväärse koguse õhusaasteaineid.
Samal ajal kahjustavad linnu õhukvaliteedi 
halvenemine ja kliimamuutused, mis 
sunnivad neid välja töötama oma 
leevendus- ja kohanemisstrateegiad. Sellest 
tulenevalt on linnakeskkonna uuenduslikud 
energialahendused (energiatõhusus, elektri-
ning kütte- ja jahutussüsteemid), 
integreerituna transpordi, jäätmekäitluse ja 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1

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. Peab 
uurima teostatavust kaugetes ja karmide 
ilmaoludega kohtades, kasutades 
asjakohaseid atmosfääri ja ookeani 
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modelleerimisvahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 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.
Uuenduslikud süsteemiintegratsiooni 
lahendused peab kasutusele võtma 2020. 
aastaks. Keskendutakse täiustatud 
võrguliideste (elektrisüsteemi toimimist 
teenindav võrgu salvestus ja aktiivne 
inverter) arendamisele ja tutvustamisele 
ning täiustatud ehitusliidesele (uudsed 
multifunktsionaalsed fotogalvaanika 
moodulid ja süsteemi tasakaalu (BoS) 
elemendid, millel on erifunktsioonid 
seoses integreerimisega).

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 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 

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 
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ja vee soolatustamise. esimene omalaadne jõujaam. Prioriteetsed 
on lahendused, mis võimaldavad tõhusalt 
ühendada päikeseenergia tootmise teiste 
taastuvate energiaallikatega, nagu 
biomass hübriidelektrijaamades, mis 
võimaldab äriühingutel toota elektrit või 
kasutada seda teistel eesmärkidel, nagu 
vee soolatustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 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 
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, 



PE489.688v01-00 76/121 PR\903346ET.doc

ET

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

Selgitus

Tekst viidud üle 3.2.4c

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4

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. Näidisprojektid peaksid lisaks 
katsepaigaldustele hõlmama ka piisavaid 
juhtimissüsteeme, mis põhinevad seire ja 
prognoosimise vahenditelt edastatud 
teabel, eesmärgiga kaitsta varasid.
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Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4 a. Taastuvenergia allikatest pärineva 
energia salvestamine
Seoses taastuvenergiate kasvava 
rakendamisega, muutub katkendliku 
taastuvenergia salvestamine järjest 
olulisemaks. Salvestustehnoloogiate 
väljatöötamine muutub kohustuslikuks, 
nii lühiajalise salvestuse osas (minutiline 
reserv kolmanda taseme võrgu kontroll) 
ning samuti ka pikaajaliste, ulatudes 
tunniajalisest kuni hooajalise 
salvestuseni, rakenduste osas. Suur 
ajaline ulatus tekitab vajaduse 
laiaulatuslike tehnoloogiate järele.
Eesmärk on arendada erinevaid viise, 
kasutades elektrilist salvestust (nt super-
kondensaator, mitmed akutüübid) ja 
mehhaanilist salvestust (nt hoorattad, 
adiabaatiline suruõhk) ja keemilist 
salvestust (nt vesiniku tootmine paindliku 
elektrolüüsiga, muundamine metaaniks 
või teisteks süsivesinikeks). Esimeste 
viiside (elektriline ja mehhaaniline 
salvestamine) eesmärgiks on nende suure 
muundamisefektiivsuse tõttu pigem 
lühiajaline salvestamine. Edasi-tagasi 
muundamise tõhusus on samuti väiksem, 
viimane viis, nn „energia gaasiks” pakub 
suurt potentsiaali ja seda mitte ainult 
pikaajaliseks energia salvestamiseks. See 
võimaldab integreerida energia 
salvestamist alternatiivsete kütuste
tootmisega (õhu-) transpordi jaoks ning 
kemikaalide tootmisega. „Energia 
gaasiks” tehnoloogia annab palju 
võimalusi CO2 kasutamiseks, kasutades 
elektrolüüsis saadud vesinikku kasutada 
CO2 metaaniks muutmisel. Vee 
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hoiustamisel ja tagasipööratavatel 
süsteemidel põhineval hüdroenergial võib 
olla ka oluline osa teiste taastuvenergia 
liikide, mida ei saa nõudluse kasvu 
täitmiseks salvestada, paremaks 
muutmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4 b. Detsentraliseeritud 
energiatootmine
Hajutatud energiatootmine, nagu elektri 
mikrotootmine, on oluline isoleeritud 
sisemaa piirkondades ja saartel.
Teostatakse edasisi uuringuid piisavate 
energiatootmise ja energiasüsteemide 
juhtimise lahenduste osas.
Edendatakse rahvusvahelist koostööd 
arengumaadega, eesmärgiga leevendada 
vaesust.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4 c. Arendada konkurentsivõimelist ja 
keskkonnale ohutut tehnoloogiat CO2 
kogumiseks, transportimiseks ja 
säilitamiseks ning kasutamiseks
CO2 kogumine ja säilitamine on 
põhivõimalus, mida tuleb laialdaselt 
kasutada kommertseesmärgil 
ülemaailmsel tasandil, et lahendada 
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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.
Lisaks pakub CO2 kogumine ja 
kasutamine võimalust lisandväärtusega 
elektrijaamadest ja tööstusseadmetest 
kogutud CO2 rakendusteks. Kogutud CO2 
taaskasutusviiside tutvustamine ja 
arendamine muudab CO2
kogumistehnoloogiad jätkusuutlikumaks 
ja suurendab CO2 kogumise ja säilitamise 
ning CO2 kogumise ja kasutamise 
avalikku heakskiitu. Uuritakse CO2 
kogumise ja kasutamise süsteeme ja 
tehnoloogiaid, mis muundaksid CO2 
kemikaalideks, väetisteks, kütusteks ja 
bioõlideks.
Uuritakse uusi säilitamistehnoloogiaid, 
sealhulgas säilitamist keemilistes toodetes 
(CO2 kemikaalideks), sünteesigaasil 
põhineva kütuste tootmise kasutamist
säilitamiseks ning samuti ka nende 
süsteemide jaoks oluliste odavate ning 
kütusega sobivat gaasistamist. Lisaks 
peab õigeaegselt välja töötama 
usaldusväärse CO2 -taristu, kuna suur osa 
fossiilkütust kasutavatest elektrijaamadest 
ja teised CO2 -allikad ei asu 
säilitamisalade lähedal.
Toetatakse eelkõige kogu CO2 kogumise 
ja säilitamise või CO2 kogumise ja 
kasutamise ahela toimivuse tõendamist 
tööstuslikul tasandil, kasutades erinevaid 
tüüpilisi kogumise, kasutamise, transpordi 
ja säilitamise võimalusi. Sellega 
kaasnevad teadusuuringud eesmärgiga 
pakkuda fossiilseid kütuseid kasutavatele 
elektrijaamadele ja teistele suure CO2 -
heitega tööstusharudele, mis alustavad 
tööd peale 2020. aastat tõhusamat energia 
ja kogumise tehnoloogiaid, täiustatud 
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komponente, integreeritud süsteeme ja 
protsesse. Lisaks viiakse läbi 
teadusuuringud ohutu geoloogilise 
säilitamise ja otstarbekate lahenduste 
kogutud CO2 ulatusliku 
korduskasutamise osas, et muuta CO2 
kogumine ja säilitamine ning kogumine ja 
kasutamine kaubanduslikult teostatavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.3

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. 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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4 a. Paindlikud ja efektiivsed 
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fossiilkütuseid kasutavad elektrijaamad –
võimaldades vahelduvat taastuvenergiat
Paindlikud ja tõhusad fossiilkütuseid 
kasutavad elektrijaamad on siiski 
vajalikud, et tagada võrkude stabiilsust 
ning elektri tarnekindlust.
Üleminekuperioodil, liikudes madala 
CO2-heitega majanduse suunas, on meil 
probleem, kuidas tasakaalustada 
mitmetest taastuvenergiaallikatest 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 
toetada taastuvenergia kasvu ning järk-
järgult võimaldada erinevatest 
taastuvenergiaallikatest pärineva elektri 
suuremat integreerimist võrku.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.8 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuste tegemise ja turule viimise 
prioriteedid peaksid põhinema 
Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse 
Täitevasutuse (EACI) juhitaval Arukas 
energeetika-Euroopa algatuse edul, mis 
on alates oma loomisest 2003. aastal 
rahastanud rohkem kui 500 Euroopa 
projekti, kaasates rohkem kui 3500 
Euroopa organisatsiooni. Arukas 
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energeetika – Euroopa peaks jätkama 
sarnaste eesmärkidega ning seda peaks 
juhtima samal viisil nagu seda on tehtud 
siiani.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – punkt 3.8 – esimene lõik

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.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – lõige 1 – punkt a
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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 
(nt tahkete osakeste) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.1

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 liiklejate 
juurdepääsu.

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 
ning uute ja tõhusamate 
navigatsioonisüsteemide, nagu EGNOSe 
ja Galileo rakendamist. Sellised 
uuenduslikud lahendused hõlbustavad muu 
hulgas vananeva elanikkonna ja vähem 
kaitstud liiklejate juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – esimene lõik
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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 peamised 
vahendid, mis võimaldavad kõnealust 
eesmärki saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Uuenduslik lennuliikluse juhtimise 
tehnoloogia aitab järsult suureneva 
nõudluse juures radikaalselt muuta 
ohutustingimusi ja tõhusust, suurendada 
täpsust, lühendada lennuväljadel 
reisikorraldusele kuluvat aega ning muuta 
õhutranspordisüsteem vastupidavamaks.
Algatuse „Ühtne Euroopa taevas” 
rakendamist ja arendamist toetatakse 
lahendustega, mis pakuvad suuremat 
automatiseerimist ja autonoomsust 
lennuliikluse ning õhusõidukite juhtimises, 

(a) Uuenduslik lennuliikluse juhtimise 
tehnoloogia aitab järsult suureneva 
nõudluse juures radikaalselt muuta 
ohutustingimusi ja tõhusust, suurendada 
täpsust, lühendada lennuväljadel 
reisikorraldusele kuluvat aega ning muuta 
õhutranspordisüsteem vastupidavamaks.
Uudsed Euroopa GNSSi rakendavad 
navigatsioonisüsteemid nagu EGNOS 
optimeerivad maandumise alustamist, 
suurendavad lennuohutust ning 
vähendavad kütusekulu ning aitavad 
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õhus ja maal asuvate komponentide 
paremat integreerimist ja uuenduslikke 
lahendusi reisijate ning veoste tõhusaks ja 
tõrgeteta käitlemiseks kogu 
transpordisüsteemis.

paremini kasutada suuri lennujaamu 
ning täielikult rakendada väiksemaid.
Algatuse „Ühtne Euroopa taevas” 
rakendamist ja arendamist toetatakse 
lahendustega, mis pakuvad suuremat 
automatiseerimist ja autonoomsust 
lennuliikluse ning õhusõidukite juhtimises, 
õhus ja maal asuvate komponentide 
paremat integreerimist ja uuenduslikke 
lahendusi reisijate ning veoste tõhusaks ja 
tõrgeteta käitlemiseks kogu 
transpordisüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Raudtee- ja maanteetranspordis muudab 
võrguhalduse optimeerimine taristu 
kasutamise tõhusamaks ning hõlbustab 
piiriüleste toimingute korraldamist.
Töötatakse välja terviklik ja koostööl 
põhinev liikluskorraldus- ja teabesüsteem, 
mis tugineb sõiduki ja sõiduki ning sõiduki 
ja taristu vahelisele sidepidamisele.

(c) Raudtee- ja maanteetranspordis muudab 
võrguhalduse optimeerimine taristu 
kasutamise tõhusamaks ning hõlbustab 
piiriüleste toimingute korraldamist.
Töötatakse välja terviklik ja koostööl 
põhinev liikluskorraldus- ja teabesüsteem, 
mis tugineb sõiduki ja sõiduki ning sõiduki 
ja taristu vahelisele sidepidamisele ning 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
süsteemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 
tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 
kogumise ning vajalike pädevuste 
ühendamise kaudu arendada ja hinnata 
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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.

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 
jätkusuutlikke kohanemis- ja 
leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 
CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 
kasvuhoonegaasidele ja tahketele 
osakestele ning milles asetatakse rõhk nii 
tehnoloogilistele kui ka 
mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
lahendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parem arusaamine kliimamuutuste 
põhjustest ja arengust ning täpsemad 
kliimaprognoosid on ühiskonnas 
otsustavalt olulised, sest tagavad elu, 
kaupade ja taristu kaitse ning otsuste 
tegemise tõhususe. On oluline suurendada 
teaduslikku teadmusbaasi kliimat 
mõjutavate tegurite, protsesside, 
mehhanismide ja tagasiside kohta 
ookeanide, maismaa ökosüsteemide ja 
atmosfääri toimimisega seoses. Paremaid 
kliimaprognoose asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel toetatakse täpsemate 
stsenaariumide ning mudelite 
väljatöötamisega, sealhulgas täielikult 
ühtsete Maa süsteemi mudelitega.

Parem arusaamine kliimamuutuste 
põhjustest ja arengust ning täpsemad 
kliimaprognoosid on ühiskonnas 
otsustavalt olulised, sest tagavad elu, 
majandustegevuse, kaupade ja taristu 
kaitse ning otsuste tegemise tõhususe. On 
oluline suurendada teaduslikku 
teadmusbaasi kliimat mõjutavate tegurite, 
protsesside, mehhanismide ja tagasiside 
kohta ookeanide, maismaa ökosüsteemide 
ja atmosfääri ning ka polaaralade 
toimimisega seoses. Paremaid 
kliimaprognoose asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel toetatakse täpsemate 
stsenaariumide ning mudelite 
väljatöötamisega, sealhulgas täielikult 
ühtsete Maa süsteemi mudelitega.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.2
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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 
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.

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. Näiteks esineb 
kliimamuutuste tõttu tõenäoliselt 
sagedamini äärmuslikke hüdroloogilisi 
nähtusi (üleujutused ja põuad), millel on 
suur mõju veeressurssidele, 
ökosüsteemidele ning tänapäeval 
teadaolevate majandustegevuste 
säästvusele. Eelkõige on oluline mõju vee 
kättesaadavusele. Mitmes liidu piirkonnas 
nappus süveneb ning ruumis ja ajas tekib 
ebaühtlasem jaotus, mis nõuab uusi 
juhtimisvorme. 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 saarte ja 
kaugeimate piirkondade eripärasid ning 
loodusressursside ja ökosüsteemide kaitset 
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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. en

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – alapunkt 5.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
majandusele vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 
ning oluliselt edukamat 
uuendussuutlikkust. Teadusuuringutes 
hinnatakse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikke riske, võimalusi ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
võimalusi. Teadusuuringud toetavad uute 
kliima-energia-majandus-mudelite 
väljatöötamist ja valideerimist, võttes 
arvesse majandushoobasid ja asjakohast 
välismõju. Eesmärk on katsetada 
leevendusmeetmete ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia kasutusvõimalusi eri tasanditel 
ning peamistes majandus- ja 
sotsiaalvaldkondades liidus ja kogu 
maailmas. Meetmed soodustavad 
tehnoloogilist, institutsioonilist ja 
sotsiaalmajanduslikku innovatsiooni, 
tugevdades uuringute ja rakenduste ning 
ettevõtjate, lõppkasutajate, teadlaste ja 

Liidu eesmärk 2050. aastaks üle minna 
konkurentsivõimelisele, ressursitõhusale ja 
kliimamuutustele vastupidavale 
ühiskonnale vajab tõhusate, pikaajaliste, 
vähese heite strateegiate väljatöötamist 
ning oluliselt edukamat 
uuendussuutlikkust. Teadusuuringutes 
hinnatakse keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslikke riske, võimalusi ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise 
võimalusi. Teadusuuringud toetavad uute 
kliima-energia-majandus-mudelite 
väljatöötamist ja valideerimist, võttes 
arvesse majandushoobasid ja asjakohast 
välismõju. Eesmärk on katsetada 
leevendusmeetmete ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogia kasutusvõimalusi eri tasanditel 
ning peamistes majandus- ja 
sotsiaalvaldkondades liidus ja kogu 
maailmas. Meetmed soodustavad 
tehnoloogilist, institutsioonilist ja 
sotsiaalmajanduslikku innovatsiooni, 
tugevdades uuringute ja rakenduste ning 
ettevõtjate, lõppkasutajate, teadlaste ja 
teadusasutuste vahelisi seoseid. Tõhus ja 
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teadusasutuste vahelisi seoseid. tulemuslik veemajandus mängib 
leevenduspoliitika osana 
möödapääsmatult olulist rolli. ELi 
poolkuivad ja veestressis alad laienevad 
ning satuvad kliimamuutuse tugeva mõju 
alla. Vee kättesaadavuse vähenemine, 
äärmuslike nähtuste sagenemine ja 
intensiivistumine ja põhimõtteliselt palju 
ebaühtlasem vee kättesaadavuse jaotus 
nõuavad väga tõhusaid 
veemajandustavasid, nõudluse paremat 
reguleerimist ja teatud juhtudel vee 
enamat kogumist, et suurendada vee 
kasutusvaru. On vaja uurida, kuidas 
minimeerida selliste leevendusmeetmete 
keskkonnamõju.

Or. en

Muudatusettepanek 129
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. Keskkonna kaitsmine, loodusvarade, 
vee, elurikkuse ja ökosüsteemide 
jätkusuutlik haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 130
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 

Ühiskond peab toime tulema olulise 
probleemiga, nimelt kuidas luua püsiv 
tasakaal inimeste vajaduste ja keskkonna 
vahel. Keskkonnaressursid, sealhulgas 
vesi, õhk, biomass, viljakas muld, 
metsandus, elurikkus, ökosüsteemid ja 
osutatavad teenused, on alus, millele toetub 
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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.

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 ja 
koguni hävitatakse (nt äärmuslikud 
tulekahjujuhtumid). 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.

Or. en

Muudatusettepanek 131
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 säilitamiseks, mis loob 
püsiva tasakaalu piiratud ressursside ning 
ühiskonna ja majanduse vajaduste vahel.

Selle eesmärgi saavutamiseks 
keskendutakse teadus- ja 
arendustegevuses järgmisele:

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1

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 sõltuvad 
ökosüsteemid) 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. On vaja paremaid 
teadmisi tervist ja heaolu mõjutavatest 
keskkonnateguritest ja 
vahendusmehhanismidest, et pakkuda 
tõendeid tõhusate tervisekaitsestrateegiate 
jaoks ning anda teavet liidu 
programmidele ja poliitikatele.

Kui sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaaspektid aitavad kaasa üldisele 
muutusele, nagu metsatulekahjude puhul, 
on peamiseks küsimuseks teadmiste 
täiendamine. Ülekaalukalt on vaja 
paremini mõista füüsilisi ja sotsiaalseid 
nähtusi, mis viivad metsatulekahjudeni.
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 
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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. Veega seoses 
nähakse ette majandamisstrateegiad, 
milles kombineeritakse nii looduslikud 
veekogud kui ka alternatiivsed allikad (nt 
puhastatud heitvesi) sageli vastuolulisteks 
kasutusteks (põllumajandus, 
maastikuhooldus, keskkonna 
taastamine/parandamine, 
metsatulekahjude kustutamine, 
harrastustegevused ja ühisveevärk).
Tähelepanu tuleb pöörata looduslike 
veekogude, eeskätt joogivee võtmiseks 
kasutatavate veekogude vee kogusele ja 
kvaliteedile. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid Sotsiaal-, majandus- ja valitsemissüsteemid 
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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.

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 ja selle mõjudega kohaneda, ning 
edendama institutsioonilist, majanduslikku, 
käitumis- ja tehnoloogilist muutust 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Rõhuasetus 
on esmatähtsatel, poliitiliselt olulistel 
ökosüsteemidel ja ökosüsteemiteenustel, 
näiteks joogivesi, mered ja ookeanid, 
polaaralad, õhu kvaliteet, elurikkus, 
maakasutus, metsatulekahjud ja muld. 
Selleks et toetada ühiskondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõimet 
katastroofidele, sealhulgas 
loodusõnnetustele, ka metsatulekahjudele,
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
ja ohjata vastuolulisi huve. Eritähelepanu 
pööratakse ka üldsuse teadlikkuse 
tõstmisele uuringute tulemustest, kodanike 
kaasamisele otsuste tegemisse ning 
innovatsiooni ja innovatiivsete tehnikate 
üldisele omaksvõtule.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.2 a (uus)



PE489.688v01-00 94/121 PR\903346ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2.2. a. Mere- ja rannikukeskkonna 
säästev kasutamine
Kliimamuutus ja ressursside kasutamine 
on ökosüsteemidele peamisteks ohtudeks. 
Otsustava tähtsusega on rannikualade ja 
mere (sealhulgas süvamere) loodusvarade 
kaitsmine ja säästev majandamine ning 
ökosüsteemide elurikkuse hindamine ja 
säilitamine innovatiivsete jälgimis- ja 
seirevahendite abil. Teadmiste puhul 
tuleks keskenduda uute kontseptsioonide 
ja vahendite väljatöötamisele 
ökosüsteemide vastupanuvõime 
suurendamiseks loodusõnnetustele ning 
kliimamuutusele ja sotsiaal-
majanduslikele tegevustele, mis samuti 
avaldavad ökosüsteemidele survet. Selle 
eesmärgi peaks saavutama teaduspõhise 
valitsemise abil koos sotsiaalse 
kaasamisega, edendades säästvate ja 
mereressursitõhusate teenuste, sealhulgas 
mittekurnavate teenuste väljatöötamist, 
mis hõlmab ka usaldusväärseid teadmisi 
mereökosüsteemide kohta. Selles 
käsitluses tuleb võtta arvesse mere 
ökosüsteemide struktuuri, toimimist ja 
teenuseid. Samuti tuleb tagada ranniku ja 
mere elurikkust ähvardavate ohtude 
(sealhulgas elupaikade muutmine ja 
killustamine, võõrliigid, kurnamine ja 
reostamine) leevendamine. Edendada ja 
täiendada tuleb mereala ruumilise 
planeerimise vahendeid, sealhulgas 
rannikualade kaitset ja merekaitsealasid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2 – pealkiri
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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, sealhulgas nii 
maast kui merest pärinevate maavarade
jätkusuutlikku tarnimist ning kasutamist 
(uurimine, kaevandamine, töötlemine, 
ringlussevõtt ja korduskasutus)

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.2

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
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Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt 5.3.4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näiteks saab tuua Euroopa 
keemiatööstuse üha suurema sõltuvuse 
nafta ja maagaasi kui keemiatööstuse 
toormaterjalide välisallikatest. Seetõttu on 
Euroopa keemiatööstus 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 138
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.4. Ökoinnovatsiooni abil 
keskkonnahoidlikule majandusele 
ülemineku võimaldamine

5.4. Ökoinnovatsiooni abil säästvale 
ühiskonnale ja majandusele ülemineku 
võimaldamine

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
edendada igasugust ökoinnovatsiooni, mis 
võimaldab üle minna keskkonnahoidlikule
majandusele.

Kõnealuse tegevuse eesmärk on seega 
edendada igasugust ökoinnovatsiooni, mis 
võimaldab üle minna säästvale 
ühiskonnale ja majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – alapunkt 5.4.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.4.1. Tugevdada ökoinnovatiivseid 
tehnoloogialahendusi, protsesse, teenuseid 
ja tooteid ning soodustada nende 
turuletoomist

5.4.1. Tugevdada ökoinnovatiivseid 
tehnoloogialahendusi, protsesse, teenuseid 
ja tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
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 

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 
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hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 
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.

hällist hällini lähenemisviise. Eesmärk on 
parandada ressursitõhusust, vähendades 
absoluutarvudes sisendeid, jäätmeid ning 
kahjulike ainete eraldumist väärtusahelas 
ning edendada korduskasutust, 
ringlussevõttu ja ressursi asendamist. 
Praeguses majanduskeskkonnas tuleb 
esmatähtsaks pidada eraettevõtete 
toetamist – rõhuga VKEdel –
innovatiivsete keskkonnaideede 
turuletoomisel, nagu eelmisel 
ökoinnovatsiooni turustamisel edukalt 
tehti. Suurt tähelepanu pööratakse 
uuringute järgust turule ülemineku 
hõlbustamisele, pidades silmas 
tööstusettevõtteid ning esmajoones 
VKEsid, näiteks prototüübi teekonnale 
väljatöötamisest turustamiseelse 
esitluseni. Ökoinnovatsiooniga tegelejate 
võrgustike loomise abil püütakse samuti 
tõhustada teadmiste levitamist ning luua 
paremat seost pakkumise ja nõudmise 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – alapunkt 5.4.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peaaegu turustusvalmis ökoinnovatiivsete 
lahenduste esmarakendamise ja 
turuletoomise edendamine
On üsna tavaline, et väga paljutõotavad ja 
tehniliselt täiustatud ökoinnovatiivsed 
tehnikad, protsessid, teenused ja tooted ei 
jõua turule turustuseelsete probleemide ja 
levitamisega seotud jääkriski tõttu. 
Tehniliselt esitletud ökoinnovatiivsed 
lahendused ei saa avada oma täielikku 
keskkonna- ja majanduslikku 
potentsiaali, kuna nende turuletoomine 
on erainvestorite arvates liiga riskantne. 
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Eelkõige kehtib see alustavatest 
ettevõtetest ja innovatiivsetest VKEdest 
pärinevate lahenduste kohta. Eesmärk on 
toetada selliste ELile oluliste 
ökoinnovatiivsete tehnikate, toodete, 
teenuste või tavade esmarakendamise ja 
turuletoomisega seotud projekte, mida on 
juba tehniliselt esitletud, aga mis jääkriski 
tõttu ei ole veel turule sisenenud. 
Meetmed peaksid aitama eemaldada 
ökoinnovatsiooni arendamise ja laialdase 
rakendamise tõkkeid, looma asjaomastele 
lahendustele turu või seda laiendama 
ning parandama liidu ettevõtete, eeskätt 
VKEde konkurentsivõimet 
maailmaturgudel.

Or. en

Selgitus

Tuginedes äärmiselt edukale (Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm) 
ökoinnovatsiooni turustamisprogrammile, peaks H2020 puhul nägema uue eraldi 
loetelupunktina ette turuletoomistoetuse. Ökoinnovatsioonialase teadus- ja arendustöö ning 
ökoinnovatsiooni turuletoomise eristamise puhul on hea, et nii rõhutatakse kummagi 
ökoinnovatsiooni programmi jätkuvust tagava projekti erinevat laadi, kusjuures see 
programm on praegu kaugelt populaarseim EK programm ettevõtlike ökoinnovaatorite seas.

Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.4 – alapunkt 5.4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strukturaalsed ja institutsioonilised 
muutused võimaldavad liikuda 
keskkonnahoidliku majanduse poole. 
Teadusuuringud ja innovatsioon käsitlevad 
ühiskonna ja turu muutumise põhitakistusi 
ning seavad eesmärgiks tarbijate, ärijuhtide 
ja poliitikakujundajate mõjuvõimu 
tugevdamise uuendusliku ja säästliku 
käitumise omaksvõtmisel. Töötatakse välja 
jõulised ja läbipaistvad vahendid, meetodid 
ja mudelid, mis võimaldavad teoks teha 
peamised majanduslikud, sotsiaalsed ja 
institutsioonilised muudatused ning neid 

Strukturaalsed ja institutsioonilised 
muutused võimaldavad liikuda säästva 
ühiskonna ja majanduse poole. 
Teadusuuringud ja innovatsioon käsitlevad 
ühiskonna ja turu muutumise põhitakistusi 
ning seavad eesmärgiks tarbijate, ärijuhtide 
ja poliitikakujundajate mõjuvõimu 
tugevdamise uuendusliku ja säästliku 
käitumise omaksvõtmisel. Töötatakse välja 
jõulised ja läbipaistvad vahendid, meetodid 
ja mudelid, mis võimaldavad teoks teha 
peamised majanduslikud, sotsiaalsed ja 
institutsioonilised muudatused ning neid 
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hinnata, et kutsuda esile paradigmamuutus 
keskkonnahoidliku majanduse suunas. 
Teadusuuringud selgitavad välja, kuidas 
edendada säästvaid tarbimisskeeme, 
toetudes sotsiaalmajanduslikule 
uurimusele, käitumisteadusele, kasutajate 
osalusele ning innovatsiooni üldisele 
omaksvõtule ning teabevahetust ja üldist 
teadlikkust parandavatele meetmetele. 
Täielikult kasutatakse ära esitlused.

hinnata, et kutsuda esile paradigmamuutus 
keskkonnahoidliku majanduse suunas. 
Teadusuuringud selgitavad välja, kuidas 
edendada säästvaid tarbimisskeeme, 
toetudes sotsiaalmajanduslikule 
uurimusele, käitumisteadusele, kasutajate
osalusele ning innovatsiooni üldisele 
omaksvõtule ning teabevahetust ja üldist 
teadlikkust parandavatele meetmetele. 
Täielikult kasutatakse ära esitlused.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.5 a. Kultuuripärand
Dünaamilise ja jätkusuutliku Euroopa 
kultuuripärandi säilitamiseks on vaja 
uurimisstrateegiaid, -meetodeid ja 
vahendeid. Kultuuripärand oma 
mitmekesistes füüsilistes vormides pakub 
elavat tausta mitmemõõtmelistele 
muutustele reageerivatele vastupidavatele 
kogukondadele. Kultuuripärandi 
uurimine nõuab multidistsiplinaarset 
käsitlusviisi, et ajaloolist materjali 
paremini mõista. Tegevustes 
keskendutakse vastupanuvõime tasemete 
väljaselgitamisele jälgimise, seiramise ja 
modelleerimise abil, et mõista paremini, 
kuidas kogukonnad tajuvad 
kliimamuutust ning maavärinatest ja 
vulkaanidest lähtuvaid ohte ning 
reageerivad nendele.

Or. en
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Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kaasav, uuenduslik ja turvaline
ühiskond

6. Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
uuenduslik ja analüüsiv ühiskond

Or. en

Muudatusettepanek 146
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 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. Teaduslikult peaks 
olema võimalik põhjalikult analüüsida 
Euroopa linnade sotsiaalset ruumi, alates 
selle kohaliku, piirkondliku ja üldise 
võimu jaotumise dünaamikast, hinnates 
teadmiste, kodanike osalemise ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse mõju ühiskonna 
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heaolule.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidev püüdlemine majanduskasvu 
saavutamiseks hõlmab mitmesuguseid 
olulisi inim-, sotsiaal-, keskkonna- ja 
majanduskulusid. Arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv Euroopas tähendab, 
et on vaja teha muudatusi selles, kuidas 
majanduskasvu ja heaolu määratletakse, 
mõõdetakse (sh muude näitajate kui 
tavapärase SKP-näitaja kasutamine 
edasimineku mõõtmiseks), luuakse ja 
säilitatakse aja jooksul. Uuringutes 
analüüsitakse jätkusuutlike elustiilide, 
sotsiaalmajanduslike käitumiste ja 
väärtuste arengut ning nende seotust 
paradigmade ja poliitikaga ning asutuste, 
turgude, ettevõtete, juhtimise ja 
veendumuste süsteemide toimimisega 
Euroopas. Töötatakse välja vahendid 
sellise arengu ja selliste poliitikavõimaluste 
kontekstipõhise ja vastastikuse mõju 
paremaks hindamiseks eri valdkondades 
(tööhõive, maksustamine, ebavõrdsus, 
vaesus, sotsiaalne kaasatus, haridus ja 
oskused, kogukondade arendamine, 
konkurentsivõime ja siseturg). Samuti 
analüüsitakse seda, kuidas liikmesriikide 
majandus areneb ja millised 
juhtimisvormid Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil võiksid aidata vältida 
makromajanduslikke tasakaalustamatusi, 
rahalisi probleeme, maksukonkurentsi, 
tööpuudust ja tööhõive probleeme ning 
majanduslike ja rahaliste probleemide teisi 
vorme. Samuti võetakse arvesse ELi ja 
ülemaailmse majanduse, turu ja 
finantssüsteemide vahelist kasvavat 

Pidev püüdlemine majanduskasvu 
saavutamiseks hõlmab mitmesuguseid 
olulisi inim-, sotsiaal-, keskkonna- ja 
majanduskulusid. Arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv Euroopas tähendab, 
et on vaja teha muudatusi selles, kuidas 
majanduskasvu ja heaolu määratletakse, 
mõõdetakse (sh muude näitajate kui 
tavapärase SKP-näitaja kasutamine 
edasimineku mõõtmiseks), luuakse ja 
säilitatakse aja jooksul. Uuringutes 
analüüsitakse jätkusuutlike elustiilide, 
sotsiaalmajanduslike käitumiste ja 
väärtuste arengut ning nende seotust 
paradigmade ja poliitikaga ning asutuste, 
turgude, ettevõtete, juhtimise ja 
veendumuste süsteemide toimimisega 
Euroopas. Töötatakse välja vahendid 
sellise arengu ja selliste poliitikavõimaluste 
kontekstipõhise ja vastastikuse mõju 
paremaks hindamiseks eri valdkondades 
(tööhõive, maksustamine, ebavõrdsus, 
vaesus, sotsiaalne kaasatus, haridus ja 
oskused, kogukondade arendamine, 
konkurentsivõime ja siseturg). Samuti 
analüüsitakse seda, kuidas liikmesriikide 
majandus areneb ja millised 
juhtimisvormid Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil võiksid aidata vältida 
makromajanduslikke tasakaalustamatusi, 
rahalisi probleeme, maksukonkurentsi, 
tööpuudust ja tööhõive probleeme ning 
majanduslike ja rahaliste probleemide teisi 
vorme. Samuti võetakse arvesse ELi ja 
ülemaailmse majanduse, turu ja 
finantssüsteemide vahelist kasvavat 
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vastastikkust sõltuvust. vastastikust sõltuvust. Kasvule, 
töökohtadele ja säästvale tulevikule 
suunatud poliitika keskmes peavad olema 
Euroopa linnad. Nende toimimise 
vaatlemine – kui hästi need 
funktsioneerivad, kui elukõlblikud need 
on, kui hästi tõmbavad ligi 
investeeringuid ja oskusi – on seega 
Euroopa edukuse seisukohast otsustav. 
Kui Euroopa teadlased on kaasavast 
linnaarendusest teadlikumad, suudavad 
nad paremini leevendada 
piirkondadevaheliste erinevuste 
sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades digitaalse kaasatuse 
sotsiaalmajanduslikku tähtsust, peavad 
teadustöö ja ulatuslikud 
innovatsioonimeetmed edendama 
kaasavaid IKT-lahendusi ning digitaalsete 
oskuste tõhusat omandamist, mille 
tulemuseks on kodanike mõjuvõimu 
suurenemine ja konkurentsivõimeline 
tööjõud. Rõhku pannakse tehnoloogilistele 
uuendustele, mis võimaldab 
personaliseerimise, kasutajasõbralikkuse ja 
juurdepääsetavuse radikaalset paranemist 
tänu paremale arusaamale kodaniku, tarbija 
ja kasutaja (sh puuetega inimeste) 
käitumisest ja väärtustest. Selleks on vaja 
teadustegevust konstruktsioonil põhineva 
kaasatuse nimel ja innovatsioonile 
keskendunud lähenemisviisi.

Arvestades digitaalse kaasatuse 
sotsiaalmajanduslikku tähtsust, peavad 
teadustöö ja ulatuslikud 
innovatsioonimeetmed edendama 
kaasavaid IKT-lahendusi ning digitaalsete 
oskuste tõhusat omandamist, mille 
tulemuseks on kodanike mõjuvõimu 
suurenemine ja konkurentsivõimeline 
tööjõud. Rõhku pannakse tehnoloogilistele 
uuendustele, mis võimaldab 
personaliseerimise, kasutajasõbralikkuse ja 
juurdepääsetavuse radikaalset paranemist 
tänu paremale arusaamale kodaniku, tarbija 
ja kasutaja (sh puuetega inimeste) 
käitumisest ja väärtustest. Selleks on vaja 
teadustegevust konstruktsioonil põhineva 
kaasatuse nimel ja innovatsioonile 
keskendunud lähenemisviisi. Kaasava 
ühiskonna loomiseks on olulised mõned 
peamised teemad: näiteks mõistmine, 
kuidas muutuvad tööturud ja tööjõu 
liikuvus ning kuidas need mõjutavad 
sotsiaalset kaasatust; vastupanuvõimeliste 
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ja kaasavate alade rajamine Euroopas; 
koostööl põhinevate mitmekesisuse ja 
ühtekuuluvuse haldamise mudelite 
edendamine; sotsiaalne, kultuuriline ja 
sooline ebavõrdsus ning nende seosed 
sotsiaalse ühtekuuluvusega; 
majanduskriisi mõju heaoluühiskonnale; 
sisseränne, diskrimineerimine ja 
vähemusgrupid ning praegune poliitika 
diskrimineerimise ja tõrjutuse 
vähendamiseks; vaesuse ja tõrjutusega 
võitlemine ebasoodsamas olukorras aladel 
ja piirkondades; haridussüsteemid ja -
reformid ning nende suutlikkus edendada 
noorte kaasatust koolis ja ühiskonnas; 
muutuvad üleminekud ühelt eluetapilt 
teisele ja nendega seotud probleemid 
avaliku sektori poliitikas ja ühiskonnas; 
töö- ja isikliku elu ühitamine erinevatel 
eluetappidel; puuetega kodanike 
kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.4. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tekst on viidud jaotisse 4 a, sambasse „Tipptasemel teadus“

Muudatusettepanek 150
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 Investeeringute hindamiseks ja 
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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.

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 nähakse ette 
kooskõlastamine muude Euroopa 
poliitikavaldkondadega nagu haridus-, 
innovatsiooni- ja ühtekuuluvuspoliitika, 
nagu on sätestatud Ljubljana protsessis. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oluline on soodustada innovatsiooni, et 
edendada tõhusaid, avatuid ja 
kodanikukeskseid avalikke teenuseid (e-
valitsust). See nõuab valdkondadevahelist 
teadustegevust uue tehnoloogia ja 
ulatusliku innovatsiooni suhtes, mis on 
seotud eelkõige digitaalsete andmete 
puutumatuse, koostalitlusvõime, 
personaliseeritud elektroonilise 
identifitseerimise, avatud andmete, 
dünaamiliste kasutajaliideste, 
kodanikukesksete avalike teenuste 
konfiguratsiooniga ning kasutajapõhise 
integratsiooni ja innovatsiooniga, kaasa 
arvatud sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonnas. Selliste meetmetega 
käsitletakse ka sotsiaalvõrgustike 

Oluline on soodustada innovatsiooni, et 
edendada tõhusaid, avatuid ja 
kodanikukeskseid avalikke teenuseid (e-
valitsust). See nõuab valdkondadevahelist 
teadustegevust uue tehnoloogia ja 
ulatusliku innovatsiooni suhtes, mis on 
seotud eelkõige digitaalsete andmete 
puutumatuse, koostalitlusvõime, 
personaliseeritud elektroonilise 
identifitseerimise, avatud andmete, 
dünaamiliste kasutajaliideste, 
kodanikukesksete avalike teenuste 
konfiguratsiooniga ning kasutajapõhise 
integratsiooni ja innovatsiooniga, kaasa 
arvatud sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonnas. Selliste meetmetega 
käsitletakse ka sotsiaalvõrgustike 
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dünaamikat ning ühis- ja arukat hankimist, 
et luua ühiselt lahendusi sotsiaalsete 
probleemide käsitlemiseks, tuginedes 
avatud andmekogudele. Need aitavad 
juhtida keerulist otsustamist, eelkõige 
suurte andmekoguste käsitlemist ja 
analüüsi koostööks poliitika 
modelleerimisel, otsustamise, 
visualiseerimistehnika, protsessi 
modelleerimise ja osalevate süsteemide 
ergutamiseks, samuti aitavad analüüsida 
kodanike ja avaliku sektori vahelisi 
muutuvaid suhteid.

dünaamikat ning ühis- ja arukat hankimist, 
et luua ühiselt lahendusi sotsiaalsete 
probleemide käsitlemiseks, tuginedes 
avatud andmekogudele. Need aitavad 
juhtida keerulist otsustamist, eelkõige 
suurte andmekoguste käsitlemist ja 
analüüsi koostööks poliitika 
modelleerimisel, otsustamise, 
visualiseerimistehnika, protsessi 
modelleerimise ja osalevate süsteemide 
ergutamiseks, samuti aitavad analüüsida 
kodanike ja avaliku sektori vahelisi 
muutuvaid suhteid. Üha suurem keerukus 
ning tehnoloogia, täiustatud 
arvutustehnika, bioteaduste ja 
biotehnoloogiaga seoses tekkivad 
küsimused avaldavad mõju nendes 
teadmusvaldkondades, mida tavapäraselt 
seostatakse humanitaarteadustega, nagu 
filosoofia ja teoloogia, ning käsitleda 
tuleks nii õiguslikku, poliitilist kui 
majanduslikku mõtlemist. Oluline on 
kombineerida kunsti, teadust ja 
ettevõtlikkust; uusi linnaga seotud 
väljendusviise; teadmisi, kunsti ja 
ettevõtlikkust, mis on seotud 
multikultuursuse integreerumisega ja 
rändevoogude integreerumisega; 
mitmekeelsust.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.3. Ühiskonna osaluse tagamine 
teadustöös ja innovatsioonis

6.2.3. Teaduse ja ühiskonna tõhustatud 
dialoog

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.3

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 
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ja teadlaste vahel.

- Soolise võrdõiguslikkuse kaks mõõdet: 
teaduskarjääride võrdsuse tagamine ning 
sooküsimuse kaasamine teaduse 
arendamisse: Soolise võrdsuse 
edendamine eelkõige toetades muudatusi 
teadusasutuste korralduses ning 
teadustegevuse sisus ja kavandamises.

- Ühiskonna integreerimine teadus- ja 
innovatsiooniküsimustesse: võimaldab 
kõikidel ühiskonnaliikmetel 
innovatsioonitsüklis üheskoos tegutseda, et 
parandada innovatsioonitulemuste 
kvaliteeti, asjakohasust, aktsepteeritavust ja 
jätkusuutlikkust, lõimides ühiskonna huve 
ja väärtusi; edendab ühiskonna huvi 
teadus- ja innovatsiooniteemade vastu; 
aitab jälgida kodanike arusaamist 
teadusest ning toetada nende osalemist 
teaduse ja tehnika arenguga seotud 
küsimustes. See nõuab spetsiifiliste 
oskuste, teadmiste ja suutlikkuste 
väljaarendamist üksikisiku ja 
organisatsioonide, samuti riikide ja 
riikidevahelisel tasandil, jälgides samas 
kodanike arusaamist teadusest ning 
toetades kodanike osalemist teaduse- ja 
tehnika-alases poliitikas.

- Teaduslikult kirjaoskajad kodanikud 
tänu teadusharidusele: Teaduslikult 
kirjaoskajat, kohusetundlikku ja 
loomingulist ühiskonda toetatakse 
asjakohaste teadusharidusmeetoditega 
seotud teadustöö edendamise kaudu, mis 
aitab kaasa paremale ametlikule ja 
mitteametlikule teadus- ja 
tehnikaharidusele, projektipõhistele 
teadustegevustele ning teadlaste ja 
mitteteadlaste võrgustiku tekkimisele 
riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil. See hõlmab teaduslikult 
kirjaoskajate kodanike edendamist ja 
julgustamist tõhusa ametliku ja 
mitteametliku teadushariduse abil ning 
teaduspõhiste tegevuste levitamise abil 
teaduskeskuste ja muude asjakohaste 
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vahendajate kaudu;
- Vaba juurdepääs teadustulemustele ja -
andmetele, et hoogustada tippteadust ja 
majanduslikku konkurentsivõimet: kõiki 
Euroopa rahastatud teadusprojekte ja 
teadusandmeid sisaldava ühtse 
andmebaasi edendamine. Riiklikke ja 
piirkondlikke rahastavaid asutusi 
julgustatakse jagama sama teavet 
riiklike/piirkondlike projektide kohta. 
Edendatakse teadusandmete lisamist 
sellesse andmebaasi.
- Valitsemine vastutustundliku 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
arendamise nimel: Valitsemise 
kujundamine vastutustundliku 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
arendamise heaks, kaasates kõiki 
sidusrühmi (teadlased, riigiasutused, 
tööstus), tugevdades ekspertteadmiste rolli 
otsustusprotsessides, täpsemalt teadlaste 
ja sõltumatute teadusasutuste osalemist 
ühiskonna vastuolude ning 
riskihaldusega seotud küsimustes.
Koostöös asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse teadustöö 
ja innovatsiooni eetikaraamistikku, mis 
põhineb eetikapõhimõtetel, kaasa arvatud
nendel, mis on sätestatud põhiõiguste 
hartas, asjakohastes liidu seadustes ja 
konventsioonides. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamust.
- Teadmised teaduse tutvustamise kohta: 
Teadmiste ringlemise edendamiseks 
teadlaste kogukonnas ja laiema 
avalikkuse hulgas arendatakse edasi 
juurdepääsu riiklikult rahastatavale 
teadustööle ning selle tulemuste 
kasutamist. See suurendab teaduse 
tutvustamist puudutavaid teadmisi, et 
täiustada teadlaste, meedia ja avalikkuse 
vahelise suhtluse kvaliteeti ja 
tulemuslikkust ning edendada kodanike 
laiemat osalemist aktiivsete 
sidusrühmadena ja kui vähegi võimalik ja 
asjakohane, siis teadustegevuse 
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osalistena.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tekst viidud osasse 6 a I lisas – III osa – Ühiskonnaprobleemid

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Turvaline ühiskond – Euroopa ja 
tema kodanike vabaduse ja turvalisuse 
kaitsmine
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.
Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 
ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 
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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 
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. 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. 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 
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teenusevõrkude analüüsimist ja nende 
turvalisemaks muutmist igat liiki ohtude 
suhtes. Turvalise kodanikuühiskonna 
arengut toetavad ka täiendavad kodanike 
kaitsmiseks ettenähtud teemad.
6 a. 2. Oluliste infrastruktuuride 
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 
olulise tähtsusega riiklike ja erasektori 
taristu- ning teenusevõrkude analüüsimist 
ja nende turvalisemaks muutmist igat liiki 
ohtude 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 austamist. 
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 ja 
täiustamine
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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 
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 
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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 
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 
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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. 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 
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
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Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduslike tõendite baasi täiustamiseks 
toimub Teadusuuringute Ühiskeskuses 
teadustegevus, mille eesmärk on 
soodustada arusaamist 
ühiskonnaprobleemide taga olevatest 
looduslikest protsessidest ning tutvuda 
kujunemisjärgus olevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega, kasutades 
selleks ka uurimuslikku teadusprogrammi.

Teaduslike tõendite baasi – poliitika 
tegemiseks Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil –
täiustamiseks toimub Teadusuuringute 
Ühiskeskuses teadustegevus, mille eesmärk 
on soodustada arusaamist 
ühiskonnaprobleemide taga olevatest 
looduslikest protsessidest ning tutvuda 
kujunemisjärgus olevate teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondadega, kasutades 
selleks ka uurimuslikku teadusprogrammi.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmises tabelis on määratletud piiratud 
hulk põhinäitajaid Horisont 2020 
erieesmärkide tulemuste ja mõju 
hindamiseks.

Lisaks Horisont 2020 üldeesmärkide 
poole liikumise hindamiseks 
kasutatavatele tulemuslikkuse näitajatele, 
mis on sätestatud määruse (EL) nr 
XX/XX [Horisont 2020] I lisas, on 
järgmises tabelis määratletud piiratud hulk 
põhinäitajaid Horisont 2020 erieesmärkide 
tulemuste ja mõju hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – II osa – punkt 3 – taane 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Loodud alustavate ettevõtete arv

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust
Algav programm „Horisont 2020” tugevdab Euroopa juhtpositsiooni keskkonnas, kus 
Euroopa on mitmes valdkonnas tagasi tõmbunud. Selle saavutamine eeldab Euroopa tugevate 
külgede täpset kindlakstegemist, kuid hõlmab endas ka Euroopa nõrkuste äratundmist ja 
parandamist. 
Euroopa tugevaks küljeks on maailma juhtivad teadlased, ettevõtjad ja äriühingud, sügavalt 
juurdunud väärtuste ja traditsioonide kogum, loovuse ja mitmekülgsuse dünaamiline 
rakendamine ning maailma suurim siseturg. Lisaks on Euroopa kodanikuühiskond aktiivselt 
tegev tärkava turumajandusega riikides ja arengumaades kogu maailmas.
Siiski on Euroopal samal ajal hulk nõrku külgi: liiga vähene investeerimine meie 
teadmistebaasi, ebapiisavad raamtingimused (alates puudulikust juurdepääsust rahastamisele 
ja intellektuaalomandi õiguste kõrgetest kuludest aeglase normimise ja riigihangete ebatõhusa 
kasutamiseni); ning viimaks liiga palju killustumist koos liigse halduskoormuse ja 
bürokraatiaga

Komisjoni ettepanek programmi „Horisont 2020” kohta põhineb tööl, mis on parlamendis 
juba tehtud ning mille tulemuseks on raport teadusuuringute raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamise kohta (Carvalho raport), raport Euroopa Liidu teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise kohta 
(Audy raport) ja roheline raamat: „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” (Matiase raport).

Sellisena kujutab ettepanek endast tõelist sammu edasi: ta loob sobiva tasakaalu kolme samba 
–„Tipptasemel teadus”, „Juhtpositsioon tööstuses” ja „Ühiskonnaprobleemid” – vahel ning 
kaasab lisaks parlamendi tööle tõhusalt mitmete sidusrühmade panuse. Siiski on veel tööd 
teha. Raportööri seisukohalt on käesoleva raporti peamine panus suunatud neljale
põhielemendile:
a) tipptase programmi „Horisont 2020” peamise edasiviijana,

b) sünergia loomine „Horisont 2020” ja struktuurifondide vahel,
c) Euroopa tööstuse konkurentsivõime,

d) horisontaalsed probleemid nagu teaduslik koordineerimine ja juhtpositsioon „Horisont 
2020” igas teemavaldkonnas.

1. Tipptase programmi „Horisont 2020” peamise edasiviijana
Tipptase peaks olema „Horisont 2020” kui terviku peamine edasiviiv jõud. See eeldab, et 
tipptase määratletakse sõltumatult mis tahes geograafilisest või muust eeltingimusest.
Raportiga edendatakse ühelt poolt osalemise laiendamist, et ergutada tipptaseme saavutamist 
kogu Euroopas ning teisalt alt-üles teadusliku tipptaseme laiendamist „Horisont 2020” kolmes 
sambas.

Seoses osalemise laiendamisega peaks „Horisont 2020” kaasama nn tipptasemele jõudmise 
trepi lähenemisviisi midagi, mis julgustaks veelgi tugevate, arengu algstaadiumis olevate 
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tipptasemel üksuste, nagu näiteks väikeste uurimisrühmade ja ülimalt uuenduslike idufirmade 
osalemist. Komisjon on juba võtnud selles suunas mitmeid olulisi meetmeid, nagu näiteks 
sõpruskavade ja „Euroopa teadusruumi õppetoolide” skeemi kasutuselevõtmine. Siiski peame 
me minema veel kaugemale ning käesolevas raportis on ette nähtud hulk lisavahendeid:
näiteks Euroopa Teadusnõukogu tagasipöördumistoetuste kehtestamine. Euroopa 
Teadusnõukogu tagasipöördumistoetusi võiks anda teadlastele, kes töötavad hetkel väljaspool 
Euroopat ja sooviksid töötada Euroopas või teadlastele, kes juba töötavad Euroopas, kuid 
soovivad suunduda vähem arenenud piirkonda.

Mis puudutab tipptaseme laiendamist „Horisont 2020” raames, edendab tipptaseme 
saavutamist tavaliselt alt-üles, teadlasest lähtuv teadusuuringute kava, mis võimaldab 
uuenduslikel ideedel ja tehnoloogiatel jõudsalt areneda. Komisjoni ettepanekus on esimene 
sammas peamine vahend tipptaseme edendamiseks alt üles lähenemisviisiga teadusuuringutes 
Euroopa tasandil. Lisaks piirduvad komisjoni puhul tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad (FET), mis on samuti alt üles suunatud teadusuuringute vahend, esimese 
sambaga. Seevastu on raportis laiendatud tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate vahendit
nii, et see hõlmab ka teadust (millest tuleneb lühend FEST) ning jaguneb lisaks kõigi kolme 
samba peale.

2. Sünergia loomine „Horisont 2020” ja struktuurifondide vahel
Tungivalt on vaja luua suurem sünergia ja võimalikult suur vastastikune täiendamine 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide vahel. Need on kaks täiesti erinevat programmi. Ühelt 
poolt on olemas programm „Horisont 2020”, kus peamiseks edasiviivaks jõuks on tipptase ja 
nn tipptasemele jõudmise trepi lähenemisviis. Teisel pool on aga struktuurifondid, mille 
peamiseks liikumapanevaks jõuks on suutlikkuse suurendamine ja arukas spetsialiseerumine.
On oluline, et need programmid täiendaksid üksteist ning ühendusteid loodaks mõlemas 
suunas, sidudes need kaks programmi omavahel. Struktuurifondidel on sellisel kujul seoses 
”Horisont 2020” eesmärkidega oma osa täita, seda nii eelmiste kui järgmiste etappide 
teadusuuringute puhul.
Programmile „Horisont 2020” järgnevates teadusuuringutes saab struktuurifondide kasutada 
suutlikkuse suurendamiseks ning esitatud on hulk muudatusettepanekuid järgmistes 
aspektides:

 Struktuurifonde võiks kasutada selleks, et rahastada seadmete soetamist, 
inimressursside arendamist, klastrite loomist programmi „Horisont 2020” 
esmatähtsates valdkondades ning väikeste toetuste allikana, mida antakse programmi 
„Horisont 2020” raames esitatavate ettepanekute koostamiseks;

 Riiklikke ja piirkondlikke vahendeid võiks kasutada selleks, et aidata rahastada 
Euroopa Teadusnõukogu, Marie Curie nimelist meedet või koostööprojekte, mis 
vastavad tipptaseme kriteeriumidele, kuid mida ei saa rahastada Euroopa vahendite 
puudumise tõttu. Raamprogramm „Horisont 2020” võiks anda kvaliteedimärgise 
positiivse hinnangu saanud projektidele, mis ei ole suutnud eelarvepiirangute tõttu 
muul viisil rahastamist saada.

Programmile „Horisont 2020” eelnevate projektide puhul võiks struktuurifonde kasutada 
selleks, et aidata sujuvamalt liikuda ideest turustamiseni. Taaskord on välja toodud kaks 
valdkonda:
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 Struktuurifonde võiks kasutada raamprogrammi „Horisont 2020„ teadusprojektide 
järelmeetmete (nt katse- ja tutvustamisprojektide) rahastamiseks või kaasrahastamiseks;

 Struktuurifonde võiks kasutada uurimistulemuste väärtustamiseks sellisel viisil, et 
ergutada teadmiste lihtsat kättesaadavust või soodustada saadud teadmiste kasutamist 
otsese majandusliku või ühiskondliku kasu tähenduses.

Viimaks on tehtud ka muudatust üldisemal tasandil:

 ELi rahastamine teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks on keskse tähtsusega ning seda 
tuleks kasutada finantsvõimendusena. „Horisont 2020” peaks ligi tõmbama 
lisarahastamist struktuurifondidest, Euroopa Investeerimispangast ja erasektorist, mis 
eeldab fondiülese rahastamise rakendamist; 

 „Horisont 2020” vahendite ja struktuurifondide koostalitlusvõimet tuleks parandada.
See eeldab ühildatavate eeskirjade ja menetluste väljatöötamist, kooskõlastatud 
taotlusvormide ja hindamiskriteeriumite kasutamist, ühtseid kontaktpunkte, prioriteetide 
seadmise ühtsustamist aruka spetsialiseerumise kaudu ja üldlevinud määratluste ja 
muude halduslike ja finantskriteeriumide kasutamist Selle hulka kuuluksid ka 
kooskõlastatud tegevuskavad ja haldustsüklid, muuhulgas näiteks akadeemilise kalendri 
järgimine, iseäranis ülikoolide puhul.

3. Euroopa tööstuse konkurentsivõime
Praeguses majanduskliimas on oluline tugevdada Euroopa tööstusbaasi. Tööstusvaldkonna 
osalemine teadusuuringute raamprogrammides on viimastel aastatel järsult langenud:
neljandas raamprogrammis oli see 43%, viiendas raamprogrammis 37%, kuuendas 
raamprogrammis 29% ja on seitsmendaks raamprogrammiks kerkinud, kuigi vaid kergelt, 
31% tasemele.
Lisaks on Euroopal raskusi selle tagamisega, et uurimistulemused muudetakse tõhusalt 
uuenduslikeks toodeteks ja teenusteks, mis jõuavad turule. Uuendusvõime, aga ka võime 
kujundada uuenduslikest ideedest elujõulised turulahendused, on konkurentsivõime jaoks 
keskse tähtsusega.
Selle raskusega toime tulemiseks on muudetud nelja valdkonda:

 Esiteks tuleb programmi „Horisont 2020” kujundada viisil, mis annab tööstusele ajendi 
osaleda Euroopa projektides. Siiski ei tohiks tööstuse osalemist kitsendada, et see 
piirduks sambaga „Juhtpositsioon tööstuses”. Innovatsioon õilmitseb siis, kui ta püüdleb 
tipptaseme saavutamise poole, kuid pakub ka tegelikke lahendusi olemasolevatele 
ühiskonnaprobleemidele;

 Teiseks on „Horisont 2020” kujundatud hõlmama kogu innovatsioonitsüklit. Eelkõige 
tuleks innovatsiooni edendada alates ideest turule liikumise protsessi varaseimatest 
etappidest. Samal ajal võib komisjoni ettepanek, mis käsitleb innovatsioonitsükli 
hilisemaid etappe, hõlmata innovatsiooni erinevaid vorme lisaks tehnoloogilisele 
innovatsioonile;

 Kolmandaks on VKEd keskse tähtsusega Euroopa tööstuse kui terviku 
konkurentsivõime tugevdamises ning nende osalemist Euroopa projektides tuleks 
edendada kõigi kolme samba raames. Komisjon ettepanek seoses VKEdele ettenähtud 
vahendiga on väga teretulnud algatus. Samuti on vaja töötada välja mehhanism, mis on 



PR\903346ET.doc 121/121 PE489.688v01-00

ET

üheaegselt lihtsam, kiirem ja tõhusam. Sellega seoses tehakse ettepanek rakendada 
innovatsioonikupongi süsteemi;

 Neljandaks tuleks normimine kaasata tehnoloogiaarenduse projektidesse ning see peaks 
toimuma kõnealuste projektide kõikides etappides.

4. Horisontaalsed probleemid
Programmi „Horisont 2020” tuleks kujundada selliselt, et see panustaks aktiivselt Euroopa 
Teadusruumi loomisesse. „Horisont 2020” peaks olema enamat kui rahastamisprogramm:
sellel peaks olema kasutoov struktuurne mõju teadustegevuse korraldusele Euroopa tasandil.
Sellega seonduvad kaheksa konkreetset meedet, mis võivad aidata kaasa tugevama ja 
tõhusama Euroopa Teadusruumi loomisele:

 Valitsemine: Programmi „Horisont 2020” siseselt peaks iga teadusvaldkonna juurde 
kuuluma tugev valitsemismehhanism. Selliste mehhanismide eesmärk on rakendada 
programmi „Horisont 2020”, kuid ka edendada teabe, andmete ja heade tavade vahetust.
Nimetatud eesmärgid on esmatähtsad teadusuuringute ja innovatsiooni protsessi 
kiirendamiseks erinevates teadusvaldkondades, näiteks tervishoiu valdkonnas;

 Projekti suurus ja liik: teadusuuringutealane koostöö peaks olema kogu programmi 
„Horisont 2020” keskne element, peamiselt sammastes „Juhtpositsioon tööstuses” ja 
„Ühiskonnaprobleemid”. Nende sammaste raames tuleks saavutada tasakaal väikeste 
suunatud projektide ja suurte kaasavate projektide vahel;

 Takistused osalemisel: väiksematel teadusüksustel on raske osaleda olemasolevates 
Euroopa võrgustikes. Eelkõige puutuvad neisse võrgustikesse mittekuuluvad üksused 
takistustega kokku suurtes konsortsiumides osalemisel ning selle olukorra 
parandamiseks tuleks võtta meetmeid. 

 Sooline tasakaal: julgustada tuleks naiste üldist osalemist erinevates projektides, 
muuhulgas meeskonnajuhtidena. Näiteks peaksid „Horisont 2020” levitamismeetmed 
olema suunatud naisteadlastele. Sooline tasakaal peaks olema tagatud programmi-, 
ekspert- ja nõuandekomitees.

 Noorte tööhõive: edendada tuleks noorte teadlaste osalemist projektirühmades tööstus-
ja teadusorganisatsioonide teadusuuringutealase koostöö raames. Rakendatavad 
eeskirjad peaksid edendama töötajate värbamist ülikoolidesse, et nad töötaksid 
programmi „Horisont 2020” projektides, mille eesmärgiks on pakkuda noortele 
teadlastele tulusat tööd.

 Levitamine ja rakendamine: teadus- ja tutvustamisprojektide tulemusi tuleks tõhusamalt 
levitada, arvestades siiski innovatsiooniga seonduvaid küsimusi ning kaitstes 
kaubanduslikult tundlikke aspekte.

 Tugevdatud dialoog teaduse ja ühiskonna vahel: „Horisont 2020” peaks edendama 
tõhusat dialoogi erinevate osalevate sidusrühmade vahel ja püüdma ärgitada üldsuse 
huvi ja entusiasmi teaduse vastu.

 Rahvusvaheline koostöö: koostöö tugevdamiseks strateegiliselt määratletud prioriteetide 
raames peamiste rahvusvaheliste partneritega peaks rahvusvaheline koostöö esinema 
programmis „Horisont 2020” tervikuna.


