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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate 
biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi võistlevaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaga seotud nõudmisi, ning 
toetama täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse ja 
poliitiliste meetmete arendamist, 
vähendades seeläbi erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel.

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate ja 
järjepidevate biomassitarnete olemasolu, 
võttes arvesse teisi võistlevaid sotsiaalseid 
ja keskkonnaga seotud nõudmisi, ning 
toetama täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse (võttes 
eelkõige arvesse nii üksikuid 
põllumajandusettevõtteid kui ka
põllumajanduskeskkonda) ja poliitiliste 
meetmete arendamist, vähendades seeläbi 
erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste 
arendamisel.

Or. pl

Selgitus

Ligipääs teadmistele, uuringutulemustele ja uusimale tehnoloogiale on väga oluline väärtus 
ja see peaks põllumeestel olemas olema, sest nad saaksid kasutades paremaid tulemusi. 
Seetõttu peaks ühine tehnoloogiainitsiatiiv tagama, et selle meetmete tulemused uuringute ja 
uue tehnoloogia vallas jõuaksid ka kõige väiksemate ettevõteteni kõigis väärtusteahela 
etappides, mille hulka kuuluvad praegusel juhul ka põllumehed.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide ja 
biokemikaalide tootmiseks, ning toetatakse 
sellest lähtudes jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate väärtusahelate loomist. 
Kõnealust tegevust tuleks viia ellu 
koostöös huvirühmadega biotoorainel 
põhinevate väärtusahelate kõigist osadest, 
kaasa arvatud esmatootmine ja töötlev 
tööstus, tarbekaupade tootjad, VKEd, 
klastrid ning teadus- ja 
tehnoloogiakeskused ja ülikoolid. Väga 
oluline on selles valdkonnas ka püsiv 
piirkondadevaheline koostöö kõigil 
tasanditel, hea koordineerimine ja 
suhtlus, heade tavade vahetamine ning 
piirkondade aktiivne osalemine selliste 
biomajanduse ning uuringute ja 
innovatsiooni alaste strateegiate 
väljatöötamisel, mis arvestaksid eri 
piirkondade profiili. 

Or. pl

Selgitus

Klastrid mängivad väga olulist rolli sidemete loomisel ettevõtete vahel, samuti ettevõtete ja 
teadusasutuste vahel. Sageli võtavad klastrid kasutusele uuenduslikke tooteid, teenuseid ja uut 
tehnoloogiat ning seetõttu on väga oluline, et ühine tehnoloogiaalgatus hõlmaks ka koostööd 
klastritega. 

Biomajanduse õitsengu, keskkonnakaitse, tehnoloogilise arengu ja innovaatilisuse 
seisukohast on piirkondadevaheline koostöö väga oluline. On ju piirkondadel kõige rohkem 
teadmisi väärtusteahelate kohta nende territooriumil, samuti innovaatiliste projektide ja 
kasutamata potentsiaali kohta. Tänu sellisele koostööle on palju tulemuslikumal viisil 
võimalik saavutada ühise tehnoloogiaalgatuse püstitatud eesmärke. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis.

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis;
koordineerimist on vaja otstarbekamaks 
muuta, arendada suhtlust ja vastastikust 
täiendavust teiste poliitikavaldkondade ja 
fondidega ning leida võimalused 
ristfinantseerimiseks.

Or. pl

Selgitus

Parem koordineerimine, suhtlus ja samuti vastastikune täiendavus teiste 
poliitikavaldkondadega ning ristfinantseerimine (nn cross-financing) on meetmed, mida on 
vaja projektide edukaks realiseerimiseks ühise tehnoloogiainitsiatiivi raames. Tänu nendele 
meetmetele on võimalik juurutada uusi tehnoloogilisi lahendusi, osta uusi seadmeid, 
parandada infrastruktuuri ja koolitusi. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Ühine tehnoloogiaalgatus, mis 
kannab biotoorainel põhinevate
tööstusharude huve, peaks tuginema alt 
üles lähenemisele, mis on väga tähtis 
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kõigi piirkondade potentsiaali 
ärakasutamiseks, sh eelkõige kohalike ja 
piirkondlike meetmete toetamisel pidevas 
kontaktis piirkondlike ja kohalike 
omavalitsustega; see peaks suurendama
ühiskondliku teadlikkust biomajanduse 
olulisusest ja andma infot selle suurte 
eeliste kohta; see peaks ära kasutama 
piirkondade olemasolevaid erialateadmisi, 
tugevdama koostööd teaduse, ettevõtete ja 
valitsusasutuste vahel nn kolmiksüsteemi 
(Triple Helix) raames, mille eesmärk on 
luua avatud ja laienev majandus, 
piiriülesed investeeringuvood ja 
tulemuslik koostöö, mille alus on 
pädevuste vastastikune täiendavus ja 
uuringute infrastruktuuri optimaalne 
kasutamine teadusasutuste vahel ning 
teadusasutuste ja ettevõtete vahel. 

Or. pl

Selgitus

Alt üles lähenemine suurendab kohalikul tasandil vastuvõetud otsuste sidusust, parandab 
juhtimise kvaliteeti, aitab kaasa ühiskondliku kapitali tugevdamisele piirkondades ning 
soodustav uuenduslike lahenduste kasutamist. 

Ühiskondliku teadlikkuse parandamine biomajanduse ja nn biotoorainel põhineva ühiskonna 
(bio-based society) alal on oluline kiirendi täielikul üleminekul taastuvatel bio-ressurssidel 
põhinevale tööstusele Euroopas. 

Piirkonnad on kodanikele kõige lähemal, moodustades elemendi, mis ühendab teadusasutusi, 
ettevõtteid, kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja kodanikuühiskonda. Seetõttu etendavad
piirkonnad üldsuse teadlikkuse tõstmisel olulist rolli ja nendega tuleks tekstis arvestada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada ressursitõhusam ja 
jätkusuutlikum vähese CO2-heitega 

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada ressursitõhusam ja 
jätkusuutlikum vähese CO2-heitega 
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majandus ning suurendada majanduskasvu 
ja tööhõivet eriti maapiirkondades, 
arendades Euroopas jätkusuutlikke ja 
konkurentsivõimelisi biotoorainel 
põhinevaid tööstusharusid täiustatud ja 
säästval viisil biomassi hankivate 
biorafineerimistehaste abil, ning eelkõige:

majandus ning kiirendada majanduskasvu 
ja suurendada tööhõivet eriti 
maapiirkondades, arendades Euroopas 
jätkusuutlikke ja konkurentsivõimelisi 
biotoorainel põhinevaid tööstusharusid 
täiustatud ja säästval viisil biomassi 
hankivate biorafineerimistehaste abil, ning 
eelkõige:

Or. pl

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tutvustada tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad saada Euroopa biomassist 
uusi keemilisi lähteaineid, uusi materjale ja 
uusi tarbekaupu ning mis vähendavad 
vajadust fossiilsete ressursside järele;

(c) tutvustada ja edendada tehnoloogiaid, 
mis võimaldavad saada Euroopa biomassist 
uusi keemilisi lähteaineid, uusi materjale ja 
uusi tarbekaupu ning mis vähendavad 
vajadust fossiilsete ressursside järele, 
samuti toetada innovatsiooni ja saavutada 
uusi kasvuallikaid, mis võimaldaksid 
intellektuaalset kapitali täielikult ära 
kasutada;

Or. pl

Selgitus

Uuenduslike lahenduste parem ja tulemuslikum edendamine soodustab nende kasutamist 
kõigil biotoorainel põhineva väärtusahela etappidel. 

Intellektuaalse kapitali (ettevõtete kaadriressursid, eksperdid, teadlased) täielik 
ärakasutamine kiirendab biotoorainel põhinevatest ettevõtetest koosneva ühise ettevõtluse 
ning kõiki biomajanduse õitsengu saavutamiseks vajalike meetmeid, suurendades nii Euroopa 
konkurentsivõimet maailmas. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada ärimudeleid, mis 
integreerivad ettevõtjaid kogu väärtusahela 
ulatuses alates biomassi tarnimisest kuni 
biorafineerimistehasteni ning 
bioressursipõhiste materjalide, kemikaalide 
ja kütuste tarbijateni, sealhulgas uute 
sektoritevaheliste vastastikuste ühenduste 
loomise teel ning toetades tööstusharude 
üleseid klastreid;

(d) arendada ärimudeleid, mis 
integreerivad ettevõtjaid kogu väärtusahela 
ulatuses alates biomassi tarnimisest kuni 
biorafineerimistehasteni ning 
bioressursipõhiste materjalide, kemikaalide 
ja kütuste tarbijateni, sealhulgas uute 
sektoritevaheliste vastastikuste ühenduste 
loomise teel, toetades tööstusharude 
üleseid klastreid ning tihendades 
piirkondadevahelist koostööd; ja

Or. pl

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tagada, et biomajandusega seotud 
uuendusliku tehnoloogia 
uurimistulemused edastatakse kõigile 
ettevõtetele, sh üksikpõllumeestele, et kõik 
saaksid neid tulemusi võimalikult hästi 
kasutada. 

Or. pl

Selgitus

Praegused struktuuritingimused põllumajanduses ja seotud valdkondades, samuti liiga 
vähesed vahendid loovad olukorra, kus ettevõtetel ei ole alati ligipääsu uusimale infole 
saadaolevate uuenduslike tehnoloogiate kohta, sageli on probleeme ka teadmiste kiire 
ülekandmisega teadusvaldkonnast praktikasse.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teavitamis-, suhtlus-, ellurakendamis- ja 
levitamistegevus, kohaldades mutatis 
mutandis määruse (EL) nr .../2013 
[raamprogramm Horisont 2020] artikli 22
sätteid;

(h) teavitamis-, suhtlus-, edendamis-, 
ellurakendamis- ja levitamistegevus, 
kohaldades mutatis mutandis määruse (EL) 
nr .../2013 [raamprogramm Horisont 2020] 
artikli 22 sätteid;

Or. pl

Selgitus

Uuenduslike lahenduste parem ja tulemuslikum edendamine soodustab nende kasutamist 
kõigil biotoorainel põhineva väärtusahela etappidel.


