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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu rannajoon on 68 000 km pikk, 22 liikmesriigil on merepiir, ligi 50% ELi
elanikest elab vähem kui 50 km kaugusel rannikust, 5 miljonit eurooplast töötab merega 
seotud valdkondades ja nende panus ELi SKPsse on 5% – kõike seda arvestades on selge, et 
merekeskkond ja sellega seotud tegevused on Euroopa sotsiaalses ja majanduslikus arengus 
ülimalt olulised. Merekeskkonna roll muutub veelgi tähtsamaks, kui me arvestame selle 
panust ELi püüdlustesse tulla toime mitmete kaasaja ülesannete ja probleemidega – nagu 
energiatõhusus, kliimamuutus, transport, turism, tervishoid, elanikkonna kasv, mis toob kaasa 
suurenenud nõudluse toidu järele, jne.

Selles kontekstis on kalavarud ELi kodanike jaoks ülimalt tähtis ja samal ajal äärmiselt 
tundlik sotsiaalmajanduslik ressurss. EL, kus tarbitakse umbes 12 miljonit tonni kalatooteid 
aastas (55 miljardi euro eest), on üks suurematest turgudest maailmas, kuid ei suuda 
sisetarbimist piisavalt rahuldada.

ELi ja merekeskkonna vastastikune seotus nõuab kõrgel tasemel mereuuringuid, kuna need 
aitavad mereökosüsteeme paremini mõista ja kaitsta ning edendada jätkusuutlikku ja 
keskkonnahoidlikku kalandust, võttes samal ajal arvesse rannikualade ja saarte elanike 
sotsiaalmajanduslikke vajadusi. 

Praeguse seisuga on üle 90% merekeskkonna bioloogilisest mitmekesisusest uurimata. Kuna 
usaldusväärseid teadusandmeid napib, on kalavarude jätkusuutlik majandamine Euroopa vetes 
selle võrra raskem. Piisavaid, usaldusväärseid andmeid merekeskkonna kohta on hädasti vaja 
ning nende andmete kogumist tuleb vastavate teadusuuringute projektide ja koostööga 
edendada nii palju kui võimalik.

Viimastel aastatel on EL süstemaatiliselt investeerinud mere- ja merekeskkonna uuringutesse, 
et töötada välja innovaatilised tehnoloogilised meetodid merekeskkonna hiiglasliku 
potentsiaali kasutamiseks ning töökohtade ja majanduskasvu edendamiseks loodus-, toidu-, 
energia- ja bioloogiliste ressursside jätkusuutliku kasutamise kaudu. Praeguse, 7. 
raamprogrammiga on kalandusele, vesiviljelusele ja merebiotehnoloogiale eraldatud 
märkimisväärne, kuid siiski ebapiisav kogus raha. Arvestades, et programmiga „Horisont 
2020“ teadusuuringute eelarve suureneb, tuleks suurendada ka mereuuringuteks eraldatavaid 
vahendeid.

Valdkondadevahelised teadusuuringud on mereökosüsteemide paremaks mõistmiseks ja 
vastavalt kalavarude paremaks majandamiseks hädavajalikud. Tuleks tugevdada tööstuse, 
kõrgharidusringkondade ja avaliku sektori partnerlusi mere- ja merendusuuringuteks, kaasates 
innovaatiliste tehnoloogiate ja meetodite arendamisse ning rakenduslike uuringute 
edendamisse aktiivselt erasektorit, eriti VKEsid. Valdkondadevaheliste, mitmeid valdkondi 
hõlmavate ja sektoritevaheliste partnerluste toetamine mere- ja merendusuuringute 
teadusprogrammides aitab merekeskkonda paremini tundma õppida ja seega kalavarusid ning 
vesiviljelust jätkusuutlikumalt majandada. Selles raamistikus võiksime uurida, kas 
merendusuuringute edendamiseks oleks kasu asjaomase teadmis- ja innovaatikakogukonna 
loomisest Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi juures.
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Tuleks kaaluda teadusuuringute programmide tihedamat koostööd ühtekuuluvuspoliitika, 
regionaalpoliitika ja struktuurifondidega, kuna on vaja edendada terviklikku, dünaamilist ja 
territoriaalset lähenemisviisi innovatsioonile, teadusuuringutele ja konkurentsivõimele 
kalandussektoris. Selline sünergia toetaks aruka spetsialiseerumise strateegiaid ning ELi 
piirkondade võimet tulla toime tänapäeva probleemidega. Seejuures on vajalik, et programmi 
„Horisont 2020” ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastatavad meetmed oleksid 
omavahel kooskõlas ja täiendaksid üksteist. 

Tuleks luua teadlaste ja sidusrühmade vahel vastastikuse usalduse õhkkond. Nende kaasamine 
parandaks teadusandmete kvaliteeti ja teadmisi, mida on vaja mereressursside säästvaks 
majandamiseks. Kalanduses peetakse teadusuuringuid sageli takistuseks püügitegevusele, 
kuid see peaks muutuma. Teadlaste mobiilsuse võimalused, rahvusvaheline koostöö, 
kõrgetasemeline koolitus ja haridus, kaasaegne tehnoloogia ja stiimulid kalandustegevuses 
osalemiseks võiksid muuta Euroopa kalandussektori rahvusvahelisel tasandil väga 
konkurentsivõimeliseks. Teadlaste ja sidusrühmade vahelist lõhet aitaks ületada ka kogemuste 
vahetamine ja praeguste teadusuuringute programmide tulemuste tõhus kasutamine tänu 
avatud juurdepääsule. 

Kokkuvõttes hindame positiivselt seda, et programm “Horisont 2020“ sisaldab sõnaselgelt 
mere- ja merendusuuringuid. Nende uuringute eesmärk peaks olema merede ja ookeanide 
tootlikkus jätkusuutliku kalanduse ja vesiviljeluse kaudu. Ilma piisavate rahaliste vahenditeta 
jääb mereteaduse ja -tehnoloogia sektori suur potentsiaal aga kasutamata ning merede 
rikkused hävivad nende üleekspluateerimise tõttu. ELil palutakse luua eraldi eelarverida 
valdkonnaüleste meetmete jaoks, et arendada kogu ühiskonda hõlmavate mere- ja 
merendusalaste väljakutsete võimalikku sünergiat.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit tahab 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 

(1) Liit tahab 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 
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tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama kvaliteetset 
sihipärast koolitust ja liikuvust.

Selgitus

Haridus ja koolitus peaksid olema sihipärased ja arvestama Euroopa kodanike tegelikke 
vajadusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „teadus- ja innovatsioonitegevus” –
kogu tegevus, mis hõlmab teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamistegevust 
ja innovatsiooni, sh koostöö edendamine 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tulemuste levitamine 
ja optimeerimine ning liidu teadlaste 
koolituse ja liikuvuse soodustamine;

a) „teadus- ja innovatsioonitegevus” –
kogu tegevus, mis hõlmab teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, tutvustamistegevust 
ja innovatsiooni, sh koostöö edendamine 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tulemuste levitamine 
ja optimeerimine ning liidu teadlaste 
kvaliteetse sihipärase koolituse ja 
liikuvuse soodustamine;

Selgitus

Haridus ja koolitus peaksid olema sihipärased ja arvestama Euroopa kodanike tegelikke 
vajadusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
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seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, kliimamuutusele, 
tulutoovatele meredele ja ookeanidele 
ning säästvale arengule, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
eelkõige ELi strateegiliste partneritega,
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 14 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus;

b) toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tootlikud ja jätkusuutlikud 
mered ja ookeanid ning biomajandus;

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – peakiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tootlikud ja jätkusuutlikud 
mered ja ookeanid ning biomajandus

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on üha rohkem bioloogilisi ressursse, 
et rahuldada turunõudlust ohutu ja 
tervisliku toidu, biomaterjalide, biokütuste 
ja biotoorainel põhinevate toodete järele, 
alates tarbekaupadest kuni lahtiste 
kemikaalideni. Nende tootmiseks vajaliku 
maismaa- ja veeökosüsteemi kasutamise 
pärast käib võitlus, kuid nende suutlikkus 
on piiratud, samuti ei ole need sageli kõige 
paremini hooldatud, nagu on näidanud 
näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 

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

tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 
võimalust edendada põllumaade, metsade, 
mere ja magevee ja vesiviljelusettevõtete
ökosüsteemi teenuseid põllumajanduslike 
ja keskkonnaalaste eesmärkide ning 
jätkusuutliku tootmise lõimimise kaudu.

Selgitus

Tuleks lisada ka vesiviljelusettevõtted, arvestades nende koostoimet merekeskkonnaga ja 
nende panust jätkusuutlikku tootmisse.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandus, metsandus ja kalandus 
koos biotoorainel põhineva tööstusega on 
biomajanduse aluseks olevad peamised 
sektorid. Viimane kujutab endast suurt ja 
kasvavat turgu, mille väärtus on 
hinnangute kohaselt enam kui 2 triljonit 
eurot, mis pakub 20 miljonit töökohta ja 
mis moodustas 2009. aastal 9 % liidu 
kogutööhõivest. Kõnealuste ühiskondlike 
probleemide raames tehtavad 
investeeringud teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni võimaldavad Euroopal asuda 
asjaomasel turul juhtrolli ja neil on oma 
osa Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
selle juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärkide 
täitmises.

Põllumajandus, metsandus, jätkusuutlik 
kalandus ja vesiviljelus koos biotoorainel 
põhineva tööstusega on biomajanduse 
aluseks olevad peamised sektorid. Viimane 
kujutab endast suurt ja kasvavat turgu, 
mille väärtus on hinnangute kohaselt enam 
kui 2 triljonit eurot, mis pakub 20 miljonit 
töökohta ja mis moodustas 2009. aastal 
9 % liidu kogutööhõivest. Kõnealuste 
ühiskondlike probleemide raames tehtavad 
investeeringud teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni võimaldavad Euroopal asuda 
asjaomasel turul juhtrolli ja neil on oma 
osa Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
selle juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärkide 
täitmises.

Selgitus

Jätkusuutliku kalanduse ja vesiviljeluse mõju biomajandusele ei tohiks alahinnata.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Poliitikutel võib olla oluline roll. Nad peaksid enne otsuste langetamist uurima ja arvesse 
võtma nii mereökosüsteemide kui ka asjaomaste sidusrühmade tegelikke vajadusi. Kalanduse 
ja vesiviljeluse mõju biomajandusele ei tohiks alahinnata.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teadusuuringud ja innovatsioon seostuvad 
paljude liidu poliitikasuundadega ja 
asjaomaste eesmärkidega, sealhulgas ühise 
põllumajanduspoliitikaga (eeskätt maaelu 
arengu poliitikaga) ja Euroopa 
innovatsioonialase partnerlusega 
„Põllumajanduse tootlikkus ja säästvus”, 
ühise kalanduspoliitikaga, integreeritud 
merenduspoliitikaga, Euroopa 
kliimamuutuste programmiga, vee 
raamdirektiiviga, merestrateegia 
raamdirektiiviga, metsamajanduse 
tegevuskavaga, mullakaitse 
teemastrateegiaga, liidu 2020. aasta 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga, 
liidu innovatsiooni- ja tööstuspoliitikaga, 
välis- ja arenguabi poliitikaga, taimetervise 
strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 
strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 
tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 
õigusraamistikega, et edendada 
ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 
ning vähendada jäätmeid. Teaduslikest 
alusuuringutest kuni innovatsioonini 
ulatuva täistsükli parem lõimimine 
asjaomastesse liidu poliitikasuundadesse 
parandab märkimisväärselt nende liidu 
tasandi lisaväärtust, tekitab võimendavat 
mõju, suurendab sotsiaalset tähtsust, annab 
tervislikke toiduaineid ja aitab edasi 
arendada jätkusuutlikku maa-, merede, 
sisevete ja ookeanide haldust ja 
biomajanduse turgu.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 
keskendutakse sotsiaalsele ja 
majanduslikule kasule ning 
biomajandusega seotud sektorite ja turu 
uuendamisele, toetavad 
valdkondadevahelised teadusuuringud ja 
valdkonnaülene lähenemisviis eri teemade 
vahel, parem koordineerimine 
teadusuuringute läbiviijate ja kõigi 
asjaomaste sidusrühmade vahel, mis 
soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 
praktika, toodete ja protsesside 
väljatöötamiseni. Need järgivad ka 
laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis 
hõlmab nii tehnoloogilist, 
mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 
kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
kaubamärke ja teenuseid.

Selgitus

Arvestades mitmeid probleeme, millega EL peab toime tulema, on vaja tõhusaid ja 
koordineeritud teadusuuringuid, mis lähtuksid valdkonnaülesest lähenemisviisist. Selles 
kontekstis on olulised kõikide sidusrühmade ekspertteadmised.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Vee-elusressursside võimaluste 
ärakasutamine

c) Kalanduse, vesiviljeluse, mere 
biotehnoloogiate ja veeressursside
võimaluste ärakasutamine kalavarude 
jätkusuutliku majandamise kaudu
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Selgitus

Veekeskkond hõlmab nii elusaid kui eluta ressursse. Vaja on kalavarude jätkusuutlikku 
haldamist, mis võtaks arvesse nii ökosüsteemide kui ka kalurite vajadusi.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärk on kasutada säästval viisil 
veeressursse, et suurendada võimalikult 
palju sotsiaalset ja majanduslikku kasu, 
mida pakuvad Euroopa ookeanid ja mered 
ning siseveekogud (magevee-, 
soolaseveelised ja riimveekogud ). 
Tulutoovad mered ja ookeanid võivad 
tagada merendussektorite õitsengu ja 
merekeskkonna elurikkuse kaitse ning 
seda saab saavutada jätkusuutliku 
kalanduse ja vesiviljeluse arendamisega.
Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 
aidata kõige paremini tagada toiduvarusid, 
arendades maailmamajanduse tingimustes 
jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 
kalandust ning Euroopa 
konkurentsivõimelist vesiviljelust, mis 
hõlmab kogu asjaomast vee-elustikku ja 
asjaomaseid tootmissüsteeme, samuti 
sellele, kuidas soodustada biotehnoloogia 
kaudu merendusalast innovatsiooni, et 
ergutada nn sinist kasvu, mis annaks 
jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi 
merede suure potentsiaali 
ärakasutamiseks. Arvestades kasutatavate 
vee-elusressursside ja keskkonna tihedat 
seotust, on eesmärk saada nii mere- kui 
ka merendusvaldkonna jaoks ühiseid 
teaduslikke ja tehnoloogilisi teadmisi, et 
kasutada paremini mere- ja 
merendusvaldkondade potentsiaali, 
kaitstes samal ajal merekeskkonda ja 
kohanedes kliimamuutusega. Selline kõiki 
programmi „Horisont 2020” eesmärke ja 
sambaid hõlmav strateegiline 
kooskõlastatud lähenemisviis mere- ja 
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merendusuuringutele aitab ellu viia ka 
asjaomaseid kesksete sinise kasvu 
eesmärkide saavutamisele suunatud ELi 
tegevuspoliitikaid ning tagada Euroopa 
mereandide sektori (hõlmab kogu ahelat 
tootmisest tarbijani) majandusliku ja 
sotsiaalse jõukuse. Valdkonnaülestele 
meetmetele määratakse eraldi eelarverida.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised teadusuuringud on 
olulised nii ökosüsteemide kui ka 
kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna 
tegelike vajaduste rahuldamiseks. Selleks 
on elutähtis koostöö teadlaste ja kõigi 
tasandite sidusrühmade (kalurid, 
ettevõtjad, tarbijad, poliitikud jne) vahel 
ning olemasolevate asjaomaste 
teadusasutuste töö tulemuslik 
kooskõlastamine. See aitab luua 
sidusrühmade ja teadlaste vahel 
vastastikust usaldust, mis viib pikemas 
perspektiivis mereressursside 
jätkusuutliku majandamiseni. Lisaks 
sellele võib olulist rolli täita heade tavade 
vahetamine, samuti olemasolevate 
teadusprogrammide tulemuste tõhus 
kasutamine tänu avatud juurdepääsule. 
Arvestades usaldusväärsete 
teadusandmete nappust, tuleks tugevdada 
olemasolevaid asjakohaseid mehhanisme 
(näiteks EMODnet). Tuleks luua uusi 
Euroopa teadusuuringute projekte 
andmete kogumiseks ning neile vaba ja 
lihtsa juurdepääsu tagamiseks.

Selgitus

Vaja on teadlaste ja kalandussektori esindajate (tööstus, VKEd, tarbijad, poliitikakujundajad 
jt) vahelist vastastikuse usalduse õhkkonda, et saada meetmete tulemuslikuks rakendamiseks 
vajalikke paremaid teadusandmeid ja teadmisi. Sihtotstarbelised teadusuuringud ja 
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usaldatavad teadusandmed aitavad täita sektori tehnilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke 
vajadusi ning keskkonnanõudeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti tuleks tugevdada koostööd ja 
sidemeid mere- ja merendusuuringutega 
tegelevate inimeste ning muude 
valdkondade (keskkond, energeetika, 
transport jne) teadlaste vahel. Nimetatud 
valdkonnad täiendavad üksteist, mistõttu 
tuleks nende sidemeid tugevdada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles raamistikus peab püüdma ületada 
rakenduslike ja alusuuringute vahelist 
lõhet ning rõhutada, et tippteadus hõlmab 
nii rakenduslikke kui ka alusuuringuid.

Selgitus

Tee tipptaseme suunas on programmi „Horisont 2020“ keskmes, kuid arvesse tuleb võtta 
asjaolu, et tipptase hõlmab ka rakenduslikke teadusuuringuid. Programmis „Horisont 2020“ 
pööratakse tähelepanu innovatsioonile ja teadmiste ning teadusuuringute praktilisele 
rakendamisele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sünergia ja koostöö struktuurifondidega 
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hoogustab mere- ja merendusalaseid 
teadusuuringuid ning annab positiivseid 
tulemusi keskkonna, ühiskonna ja 
majanduse tasandil. Projektide eri 
allikatest rahastamine aitab ka edendada 
piirkondade osalemist ELi 
teadusuuringutes.

Selgitus

Merekeskkond ja sellega seotud tegevused on Euroopa sotsiaalses ja majandusarengus, 
täpsemalt Euroopa piirkondade arengus kesksel kohal. Koostööl struktuurifondidega on 
kalandussektorile positiivne mõju tänu riigi ja piirkonna tasandi sihtotstarbelistele 
meetmetele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja tihedamat koostööd ja paremat 
kooskõlastamist Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondiga, et vältida tegevuste 
kattumist ning toetada kalandussektori 
aktiivset osalemist Euroopa projektides.

Selgitus

Raamprogrammi „Horisont 2020“ meetmed peavad olema kooskõlas Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi rahastatavate meetmetega ja neid täiendama, hoidmaks ära nende kattumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise kalanduspoliitikaga kooskõla 
saavutamiseks tuleb meetmete juures 
võtta arvesse nn alt üles põhimõtet ja 
pöörata rohkem tähelepanu koostööle 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil.
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Selgitus

ELi ülevalt-alla-lähenemisviis on kalandussektoris läbi kukkunud ja praegu on selge, et on 
vaja paremat suhtlemist sidusrühmadega. Piirkondadel on mere- ja merendusuuringutes 
oluline roll. Rannikualade ja saarte elanikud võivad oma teadmiste ja praktiliste oskustega 
teadusuuringuid ja innovatsiooni edendada.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 
näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 
sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 
veepuuduse, keemilise reostuse ja 
elurikkuse kao aina suurem mõju näitab, et 

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

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teha jõupingutusi Euroopa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja heaolu mudelite 
rahvusvahelisel tasandil eeskujuks 
võtmiseks; samuti järgida ILO soovitusi 
seoses teadusuuringute ja koolituse 
tõhustamisega töötervishoiu, -hügieeni ja 
-ohutuse valdkonnas.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) Toiduga kindlustatus, säästev 
põllumajandus, tootlikud mered ja 
ookeanid ning biomajandus

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tuleb toetada Euroopa põllumajandus-, 
kalandus- ja vesiviljeluspoliitika,
sealhulgas toiduohutuse ja toiduga 
kindlustatuse arendamist, rakendamist ja 
kontrollimist, samuti biomajanduse 
arendamist, kasutades selleks näiteks 
toodangu prognoose, tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ja 
mudeleid ning kalavarude haldamise 
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teaduslik-tehnilist baasi. 

Selgitus

Teaduslik ja tehniline baas aitab kaasa kalavarude jätkusuutlikule majandamisele, näiteks 
selektiivsemate püügivahendite ja muude keskkonnasõbralike vahendite kaudu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Euroopa seisab silmitsi mitmete 
struktuuriliste puudujääkidega, kui võtta 
vaatluse alla innovatsioonivõime ning 
suutlikkus pakkuda uusi teenuseid, tooteid 
ja protsesse. Peamisteks probleemideks on 
muu hulgas Euroopa suhteliselt 
tagasihoidlik võime talente ligi meelitada 
ja neid siin hoida, olemasoleva 
teaduspotentsiaali liiga vähene kasutamine 
majandusliku ja sotsiaalse väärtuse 
loomisel, asjaolu, et uuringute tulemusi ei 
tooda turule, ettevõtluse vähene aktiivsus 
ja ettevõtlikkuse puudus, liigväikesed 
avaliku sektori investeeringud uurimis- ja 
arendustegevusse, üleilmses konkurentsis 
püsimiseks ebapiisav tippteaduskeskuste 
ressursside, sealhulgas inimressursside 
maht, ning liiga palju tõkkeid, mis 
takistavad kõrghariduse, teadustegevuse ja 
ettevõtluse teadmiste kolmnurgas Euroopa 
tasandil koostööd.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 
inimeste arendamine hariduse ja koolituse 
kaudu

c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 
inimeste arendamine kõrgetasemelise ja 
sihipärase hariduse ja koolituse kaudu
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Selgitus

Haridus ja koolitus peaksid olema sihipärased ja võtma arvesse Euroopa kodanike tegelikke 
vajadusi.
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