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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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” 

aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2011)0809), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 173 lõiget 3 ja 

artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C7-0466/2011), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 19. juuli 2012. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

väliskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja 

hariduskomisjoni, õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjoni arvamusi (A7-0427/2012), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett on 

vaid seadusandjale tehtud soovitus ning seda ei saa kindlaks määrata enne, kui jõutakse 

kokkuleppele määruse ettepanekus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik 

aastateks 2014–2020; 

3. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 

Euroopa nimel3; kordab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on vaja piisavaid 

lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma praeguseid poliitilisi prioriteete ning Lissaboni 

lepinguga saadud uusi ülesandeid, samuti reageerida ootamatutele sündmustele; juhib 

                                                 
1 ELT C 277, 13.9.2012, lk 143. 
2 ELT C 181, 21.6.2012, lk 111. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266. 
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tähelepanu asjaolule, et isegi kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 

summa oleks 2013. aasta tasemest vähemalt 5% suurem, oleks võimalik liidu 

kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste ning liidu solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda 

kõigest piiratud panus; palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda seisukohta, selgelt välja 

tuua, millistest poliitilistest prioriteetidest või projektidest võiks üldse loobuda, hoolimata 

nende tõendatud lisandväärtusest Euroopa jaoks; 

4. tuletab eelkõige meelde, et samas resolutsioonis nõuab Euroopa Parlament asjaomaste 

kulutuste märkimisväärset suurendamist alates 2013. aastast, et tõhustada ja stimuleerida 

liidus teadus-, arendus- ja uuendustegevuse rahastamist ning tagada see; 

5. tuletab lisaks meelde oma seisukohta, mille kohaselt peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku keskmes vastavalt Euroopa lisandväärtuse ja tipppädevuse põhimõtetele 

olema majanduskasvu ja konkurentsivõimet soodustavate valdkondade, näiteks teadus- ja 

uuendustegevus, eelarvevahendid; 

6. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

(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 

teadmistepõhiseks ühiskonnaks ja 

maailma juhtivaks jätkusuutlikuks 

konkurentsivõimeliseks ja paindlikuks 

majanduseks, kaasa arvatud 

tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 

saavutamiseks peab liit kasutama 

teadusuuringuid ja innovatsiooni, 

tehnoloogiaarendust ja 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse avaliku sektori poolset 

rahastamist, et meelitada ligi 

erainvesteeringuid kuni kahe kolmandiku 

ulatuses koguinvesteeringutest, jõudes 

seega 2020. aastaks kumulatiivse 

summani 3% sisemajanduse 

koguproduktist (SKP), töötades ühtlasi 

välja innovatsiooni intensiivsust kajastava 

näitaja. Liidu eelarve peaks peegeldama 

seda edasipüüdlikku eesmärki, tehes 

radikaalse nihke tulevikku suunatud 

investeeringute rahastamise suunas, nagu 

teadus- ja arendustegevus, ning see peaks 

olema selgesti nähtav liidu teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni 

rahastamise olulises suurendamises 

võrreldes 2013. aasta 

rahastamistasemega. Sellega seoses on 

juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes ja 

poliitikaeesmärkides, eelkõige 

juhtalgatustes „Ressursitõhus Euroopa”, 

„Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika”, „Kliima- ja 

energiapoliitika eesmärgid” ja „Euroopa 

digitaalne tegevuskava”. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 

4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 

ligimeelitamise takistused, et Euroopa 

teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 

ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 

4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 

ligimeelitamise takistused, et Euroopa 

teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 

ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. See nõuab eelarve olulist 

suurendamist järgmiseks seitsmeaastaseks 

perioodiks, et tugevdada liidu 

innovatsioonivõimet, soodustades samas 

liidu tegevuse jaoks tähtsaid erasektori 

investeeringuid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise radikaalset lihtsustamist, 

rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 

Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 

juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 

tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 

vahehindamise tulemusena selgunud 

olulistele õppetundidele ning toetas 

27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 11. 

novembri 2010. aasta resolutsioonis liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise radikaalset lihtsustamist, 

rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 

Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 

juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 

tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 

vahehindamise tulemusena selgunud 

olulistele õppetundidele ning toetas 27. 

septembri 2011. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute ja innovatsiooni 
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rahastamise ühist strateegilist raamistikku. rahastamise ühist strateegilist raamistikku 

ning nõudis samal ajal teadusuuringute ja 

innovatsiooni programmide eelarve 

kahekordistamist järgmisel 

rahastamisperioodil alates 2014. aastast. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve” tegi 

komisjon ettepaneku kasutada ühist 

strateegilist teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamistikku, et tegeleda 

valdkondadega, mis kuuluvad aastatel 

2007–2013 teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi, konkurentsivõime ja 

innovatsiooni raamprogrammi 

innovatsiooniosa ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 

strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 

arendustegevusele tehtavaid kulutusi 

2020. aastaks 3 %ni SKPst. Selles teatises 

lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 

ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustus 

suunama vähemalt 20 % liidu eelarvest 

kliimaga seotud projektidele. 

Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 

vastastikku toetavad eesmärgid 

jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 

mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 

täiendada muude programmi „Horisont 

2020” eri eesmärkide kaudu. Sellest 

tulenevalt eeldatakse, et vähemalt 60 % 

programmi „Horisont 2020” 

kogueelarvest peaks olema seotud 

jätkusuutliku arenguga. Samuti 

eeldatakse, et kliimaga seotud kulutused, 

sealhulgas vastastikku kooskõlas olevad 

meetmed ressursitõhususe 

suurendamiseks, peaksid eelarvet ületama 

35 %. Komisjon peaks andma teavet 

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve” tegi 

komisjon ettepaneku kasutada ühist 

strateegilist teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamistikku, et tegeleda 

valdkondadega, mis kuuluvad aastatel 

2007–2013 teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi, konkurentsivõime ja 

innovatsiooni raamprogrammi 

innovatsiooniosa ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 

strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 

arendustegevusele tehtavaid kulutusi 

2020. aastaks 3 %ni SKPst. Selles teatises 

lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 

ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustus 

suunama vähemalt 20 % liidu eelarvest 

kliimaga seotud projektidele. 

Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 

vastastikku toetavad eesmärgid 

jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 

mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 

täiendada muude programmi „Horisont 

2020” eri eesmärkide kaudu. 
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kliimamuutustega seoses seatud 

eesmärkide saavutamiseks kasutatud 

toetuse ulatuse ja sellekohaste tulemuste 

kohta. Programmi „Horisont 2020” 

kohaseid kliimakulutusi tuleks jälgida 

kooskõlas kõnealuses teatises esitatud 

metoodikaga. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Valges raamatus „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava – 

konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 

transpordisüsteemi suunas”1 leiab 

komisjon, et teadus- ja 

innovatsioonipoliitika peaks üha rohkem 

ja kooskõlastatult toetama selliste 

põhiliste tehnoloogialahenduste 

väljatöötamist ja kasutuselevõtmist, mida 

on vaja selleks, et muuta ELi 

transpordisüsteem nüüdisaegseks, 

tõhusaks, säästvaks ja kättesaadavaks. 

Valge raamat seab eesmärgiks 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

2050. aastaks 60% võrra 1990. aasta 

tasemega võrreldes. 

 __________________ 

 1 COM(2011)0144 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
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et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, 

samuti mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Kuigi liidu 

lisandväärtus seisneb peamiselt 

konkurentsieelsete, riikideüleste, ühiste 

teadusuuringute rahastamises, mis 

programmis „Horisont 2020” peaks 

saavutama vähemalt seitsmenda 

raamprogrammi taseme, on vaja pöörata 

ka erilist tähelepanu innovatsiooni 

rahastamisele „Horisont 2020” raames. 

„Horisont 2020“ püüab rahuldada liidu 

paljude erinevate poliitikavaldkondade 

vajadusi teadusuuringute järele, 

keskendudes toetatud tegevuste tulemusena 

tekkinud teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Seega peaks 

programm „Horisont 2020” toetama 

teadus- ja innovatsiooniahela kõiki 

etappe, kaasa arvatud eesliini- ja 

rakendusuuringuid, teadmussiiret ja 

turule lähimaid tegevusi, uuenduslikke 

rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni. „Horisont 2020” peaks 

rakendama diferentseeritud skaalat, mille 

kohaselt mida lähemal on toetatav tegevus 

turule, seda väiksem peaks olema osa, 

mida rahastab „Horisont 2020”, ja seda 

suurem peaks olema osa, mis peaks 

meelitama ligi rahastamist teistest 

allikatest, nagu struktuurifondid, 

riiklik/piirkondlik rahastamine või 

erasektor. Programmi „Horisont 2020” 

prioriteete tuleks toetada ka Euratomi 

asutamislepingu kohase tuumauuringute ja 

koolituse programmi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  8 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Tuleb rõhutada, et kõik 

raamprogrammi „Horisont 2020” raames 

toimuvad tegevused peavad olema avatud 

uutele osalejatele, et saavutada partnerite 

laialdasem koostöö kogu Euroopa Liidus 

ja luua integreeritud Euroopa 

teadusruum. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 

innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 

peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 

teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 

jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 

eesmärkide saavutamisele (sh 

ühiskonnaprobleemide lahendamine), 

ühendades teadusuuringud, hariduse ja 

innovatsiooni. Selleks et tagada 

vastastikune täiendavus kogu programm 

„Horisont 2020” ulatuses ning vahendite 

piisav kasutamine, tuleks Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

rahalist toetust anda kahe eraldisena, 

millest teine vaadatakse läbi. 

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 

innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 

peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 

teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 

jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 

eesmärkide saavutamisele (sh 

ühiskonnaprobleemide lahendamine), 

ühendades teadusuuringud, hariduse ja 

innovatsiooni. EIT on „Horisont 2020” 

raamistikus peamine vahend, millel on 

tugev rõhuasetus teadmiste kolmnurga 

haridusmõõtmele ja mis püüab lahendada 

nn Euroopa paradoksi ettevõtlushariduse 

abil, mis viib uuenduslike, teadmuspõhiste 

alustavate ettevõtete ja teadusasutuse 

baasil tegutsevate ettevõtete loomiseni. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
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peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu. 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga 

„Horisont 2020” tuleks püüda saavutada 

ülikoolide, uurimiskeskuste, tööstuse ja 

eriti VKEde suur osalus, kelle osalusmäär 

teadusuuringute tegevuskavades on 

rakendatud meetmetest hoolimata endiselt 

liiga madal, ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, eelkõige kodanike 

ühendustele. Nimetatud raamprogramm 
ühendab ühes ühises strateegilises 

raamistikus kogu teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 

lihtsustatud toetusviisid) ning selle 

osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja aitama kaasa 

finantsvigade ennetamisele ning 

vähendamisele. 

 Kui tuleb astuda samme liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni edasise 

hajutamise suunas (nagu ühised 

tehnoloogiaalgatused, avaliku ja 

erasektori partnerlused või 

teadusuuringute täitevasutused), tuleks 

määrata kindlaks hajutamise meetod ja 

ulatus kooskõlas sõltumatu 

mõjuhinnangu tulemustega. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Õige tasakaalu saavutamiseks 

konsensuspõhise ja probleemiderohkema 

teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni vahel tuleks toetada avatud 

konkursikutsete (järgides alt üles 

põhimõtet) kasutamist kiirmenetlustega, 

et tagada uuenduslike projektide kiire 
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realiseerimine. Pealegi tuleks leida õige 

tasakaal väiksemate ja suuremate 

projektide vahel ühiskonnaprobleemide 

ning progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia valdkonnas, võttes 

arvesse konkreetse sektori struktuuri ning 

tegevuse, tehnoloogia ja teadusuuringute 

maastiku tüüpi. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 

lõike 1 kohaselt määratakse programmis 

„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 

üksikasjalikud eeskirjad liidu 

finantsosaluseks programmis „Horisont 

2020” ning vastavad osad, mis on nähtud 

ette iga tegevuse puhul. 

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 

lõike 1 kohaselt määratakse programmis 

„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 

üksikasjalikud eeskirjad liidu 

finantsosaluseks programmis 

„Horisont 2020” ning selle soovituslik 

jaotus igale ELi toimimise lepingu 

artiklis 180 kavandatud tegevusele. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Et Euroopa Parlament saaks täita 

oma poliitilise kontrolli ülesannet ja 

tagada läbipaistvuse ning vastutuse, nagu 

on sätestatud aluslepingutes, peaks 

komisjon nõuetekohaselt ja õigel ajal 

teavitama Euroopa Parlamenti kõikidest 

asjakohastest „Horisont 2020“ 

rakendamise aspektidest, sealhulgas 

tööprogrammide ettevalmistamine ja 

koostamine, eelarve jaotuse täideviimine 

ja võimalik kohandamisvajadus ning 

tulemuslikkuse näitajate väljatöötamine 

seoses taotletavate eesmärkide ja oodatud 

tulemustega. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) On vaja tagada programm „Horisont 

2020” ja selle eelkäijate korrektne 

lõpetamine, eelkõige seoses nende 

mitmeaastase halduskorra (nt tehnilise ja 

haldusabi rahastamise) jätkumisega.  

(18) On vaja tagada programm „Horisont 

2020” ja selle eelkäijate korrektne 

lõpetamine, eelkõige seoses nende 

mitmeaastase halduskorra (nt hädavajaliku 

tehnilise ja haldusabi rahastamise) 

jätkumisega.  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda 

konkreetsetel ja läbipaistvatel tingimustel 

ja juhtumipõhiselt ainult teatavate 

liikmesriikide osalusega lisaprogrammid, 

liidu osalemine mitme liikmesriigi 

läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. Nendel 

lisaprogrammidel või kokkulepetel peaks 

olema selge liidu lisandväärtus, need 

peaksid põhinema tõelistel partnerlustel, 

täiendama muid programmi „Horisont 

2020” tegevusi ning olema võimalikult 

kaasavad. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning 

suurendada avalikkuse usaldust teaduse 

vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 

soodustada kodanike ja 

kodanikuühiskonna teadlikku osalust 

teadusuuringute ja innovatsiooniga 

seotud küsimustega tegelemises, 

edendades selleks teadusharidust, muutes 

teaduslikud teadmised paremini 

kättesaadavaks, töötades välja 

vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid, peaks 

programm „Horisont 2020”: 

 - edendama kodanike ja 

kodanikuühiskonna aktiivset osalemist ja 

teadlikku osalust teadusuuringutes ja 

innovatsioonis; 

 - tagama soolise mõõtme arvessevõtmise; 

 - edendama tippasemel teadusharidust; 

 - suurendama avalikest vahenditest 

rahastatud teadusuuringute tulemuste, 

eelkõige teaduspublikatsioonide ja 

teaduslike andmete juurdepääsetavust ja 

taaskasutamist, nimelt luues teadustöö 

tulemuste andmekogu; 

 - kaotama digitaalse, teadusuuringute ja 

innovatsiooni lõhe; 

 - töötama välja vastutustundlikud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavad ning haldusraamistik, mis 

vastavad kodanike ja kodanikuühiskonna 

mureküsimustele ja ootustele, ning 

tugevdama nende osalust programmi 

„Horisont 2020” tegevuste 

teadusuuringute prioriteetide 
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kindlaksmääramises. Kodanike ja 

kodanikuühiskonna kaasamisega peavad 

kaasnema avalikkuse teavitamise 

meetmed, et luua ja säilitada avalikkuse 

toetus programmile. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Kõik komisjoni poolt välja antud 

dokumendid, mis puudutavad programmi 

„Horisont 2020“, esitatakse taotluse 

korral juurdepääsetavas vormingus, 

kaasa arvatud suuremas kirjas, 

rahvusvahelises pimedate kirjas, kergesti 

loetava tekstina, heli- ja videosalvestisena 

ning elektroonilises vormingus. 

Selgitus 

Puuetega inimestel peaks olema võrdne ligipääs teabe- ja suhtlusmeetmetele seoses 

programmiga „Horisont 2020”, sealhulgas teabele, mis puudutab toetatavaid projekte ja 

tulemusi, seda enam, et tegemist on avaliku sektori rahastamisega. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 b) Samuti tuleb programmiga 

„Horisont 2020” toetada teadusuuringute 

mitmekesisust, akadeemiliste ja 

teaduspublikatsioonide keelelist 

mitmekesisust, sh koostöös kolmandate 

riikidega, samuti teadustegevuse 

sõltumatusel põhinevate kutse-eetika 

põhimõtete järgimist ning samaväärsete 

publikatsioonide valideerimist. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 

koostada tihedas koostöös kõikide 

valdkondade sidusrühmadega ja need 

peavad olema piisavalt paindlikud, et 

oleks võimalik arvestada muutustega. 

Kogu programmi „Horisont 2020” 

rakendamise ajal tuleb küsida nõu 

väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 

struktuure nagu Euroopa 

tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 

algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Kogu programmi „Horisont 

2020” rakendamise ajal tuleb seepärast 

küsida nõu väljastpoolt. Eeskätt nõuab 

ühiskondlike probleemide 

erialadevaheline ja transdistsiplinaarne 

olemus ning vajadus valdkondadeüleste 

sidemete järele programmis „Horisont 

2020”vastavate strateegiliste 

teaduspaneelide loomist. Asjaomaste 

struktuuride (nt Euroopa 

tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 

algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused) panust tuleks 

teadustöö vajaduste väljaselgitamise 

protsessis võimaluse korral arvesse võtta. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Et tagada läbipaistev ja tõhus 

rakendamisprotsess, tuleks iga konkreetse 

eesmärgi ja valdkondadeülese teema 

programmi kavandamise alguses 

kehtestada mitmeaastased kindlad 

tegevuskavad ja taotleda tuleb iga-

aastaste tööprogrammide lühikest ning 

läbipaistvat kavandamisprotsessi. 

Komisjon peaks tegevuskavasid ja 

tööprogramme ette valmistades ja 

koostades kaasama ja teavitama Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu õigeaegsel ja 

kohasel viisil. Kogu programmi „Horisont 

2020” rakendamise ajal tuleb küsida nõu 
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väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 

struktuure nagu valdkondlikud 

nõuandekomiteed, äsja loodud 

nõuandekogud, Euroopa 

tehnoloogiaplatvormid, ühise 

kavandamise algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Et suuta ülemaailmselt 

konkureerida, lahendada tulemuslikult 

suuri ühiskondlikke väljakutseid ja 

saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid, peaks liit kasutama täielikult 

ära oma inimressursse. „Horisont 2020” 

peaks olema katalüsaator ja võimas 

stiimul Euroopa teadusruumi 

lõpuleviimiseks, toetades üle eraldusjoone 

meetmeid, mis meelitavad ligi, säilitavad 

ja arendavad andeid teadusuuringute 

ning innovatsiooni valdkonnas. Selle 

eesmärgi saavutamine ja teadmussiirde 

edendamine ning teadlaste inimkapitali 

arendamise alase tegevuse, sh 

konkreetselt noortele ja naistele suunatud 

tegevuse, kvantiteedi ja kvaliteedi 

suurendamine peaks olema tavapärane 

osa kogu teadus- ja 

innovatsioonitegevuses, mida liit 

rahastab. 

Selgitus 

Maailma muud osad on parimate talentide ligimeelitamisel ja hoidmisel Euroopast 

edukamad. Kui Euroopa soovib maailma areenil jätkuvalt konkurentsivõimeline olla, peab ta 

parandama oma atraktiivsust. Seetõttu tuleb ELi poolt rahaliselt toetatavas teadus- ja 

innovatsioonitegevuses pöörata erilist tähelepanu inimressurssidele. Eelkõige programm 

„Horisont 2020” peab olema stiimuliks Euroopa teadusruumi loomise lõpuleviimiseks ning 

parandama inimkapitali Euroopa teadus- ja innovatsioonisüsteemis. 

 

Muudatusettepanek  22 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 c) Võimaldamaks piisavalt 

paindlikkust „Horisont 2020” elutsükli 

jooksul, et käsitleda uusi vajadusi ja 

arenguid ning teha kokkuvõtteid ja 

võimalusel kohandada vastastikmõju ja 

valdkondadevahelisust erinevate 

prioriteetide vahel ja sees, tuleks 

komisjonile anda õigus võtta vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 

290 vastu delegeeritud õigusakte, et 

lähtuvalt „Horisont 2020" vahearuandest 

vaadata läbi summad konkreetsete 

eesmärkide ja prioriteetide jaoks ning 

kanda assigneeringuid nende vahel üle. 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Selgitus 

Tähtis on, et kehtestatud oleks teatav eelarve paindlikkus, et võimaldada piisavalt ruumi 

käsitleda tulevasi vajadusi ja arenguid, sealhulgas nn valdkonnaülesed meetmed. Parim 

menetlus selle tegemiseks on delegeeritud õigusakti abil, et tagada demokraatlik vastutus ja 

kiire otsustamine. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus, edendades sobivaid töötingimusi 

teadlastele. Täit tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
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asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

et tegeleda ajude äravoolu jätkuva 

probleemiga ja muuta see ajude 

juurdevooluks. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Programm „Horisont 2020” peaks 

aitama kaasa Euroopa teadusruumi 

saavutamisele, aitama Euroopa teadlastel 

jääda Euroopasse, meelitama maailma 

teadlasi Euroopasse ja parandama 

Euroopa ligitõmbavust parimate teadlaste 

hulgas. Liikuvate teadlaste 

toetusvahendina kasutatavate 

stipendiumite puhul tuleks Euroopa-sisese 

liikuvuse käigus tagada ühilduvus. Tuleks 

lahendada maksuküsimused ja edendada 

Euroopa teadlaste asjakohast sotsiaalset 

kaitset. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 b) Naiste jaoks, kes soovivad teha 

karjääri teaduses ja uurimistöös, on 

endiselt olemas nn klaaslae efekt; 

mõnedes teadusharudes, nagu näiteks 

inseneriteadus ja tehnoloogia, on naisi 

oluliselt vähem ning soolise palgalõhe 

osas ei ole vähenemistrendi märgata. 

Raamprogrammiga „Horisont 2020” 

tuleks seetõttu kõrvaldada ebavõrdsus 

naisteadlaste osalemisel teaduskarjääri 

kõikidel tasanditel ning teadustegevuse eri 
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valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 

töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 

konkreetselt soolise ebavõrdsuse 

põhjustega, kasutades täielikult ära nii 

nais- kui ka meessoost teadlaste 

potentsiaali ning lõimides soolised 

aspektid projektide sisusse, et parandada 

teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 

innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 

püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 

ja 3 ning ELi toimimise lepingu artiklis 8 

sätestatud naiste ja meeste vahelise 

võrdsuse põhimõtete järgimise poole. 

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 

töötatud tegevused peaks edendama 

meeste ja naiste võrdõiguslikkust 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas, tuvastades ja kõrvaldades 

soolise ebavõrdsuse peamised põhjused, et 

kasutada täielikult ära nii nais- kui ka 

meessoost teadlaste potentsiaal ja 

kvalifikatsioon. Peale selle peaks 

„Horisont 2020” tagama, et soolised 

aspektid on lõimitud teadus- ja 

innovatsioonitegevuse sisusse protsessi 

kõikides etappides, et parandada 

teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 

innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 

püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 

ja 3 ning ELi toimimise lepingu artiklis 8 

ning ELi põhiõiguste harta artiklis 23 
sätestatud naiste ja meeste vahelise 

võrdsuse põhimõtete järgimise poole. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Programmiga „Horisont 

2020”tuleks toetada naiste osalust 

kõikides Euroopa teadusuuringutes, 

projektides ja teadusharudes, mitte ainult 

nõuanderühmade ega hindajate töös, vaid 

ka kõikide struktuuride töös, mis on 

seotud raamprogrammiga „Horisont 

2020” (EIT, ERC, JRC, juhtrühmad, 

kõrgtasemelised rühmad ja 

ekspertrühmad jne), sealhulgas ülikoolide 
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ja uurimisasutuste töös. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Teadus- ja innovatsioonitegevus 

põhineb teadlaste, uurimisasutuste, 

ettevõtjate ja kodanike suutlikkusel saada 

teaduslikku teavet ning seda jagada ja 

kasutada. Et suurendada teadmiste 

ringlust ja kasutamist, tuleks teha 

kohustuslikuks avatud juurdepääs 

teaduspublikatsioonidele, kui on 

otsustatud avaldada teaduspublikatsioone, 

mis saavad avalikult sektorilt rahalisi 

vahendeid raamprogrammi „Horisont 

2020” raames. Lisaks peaks „Horisont 

2020“ edendama avatud juurdepääsu 

teadusandmetele, mis on saadud selle 

programmi alusel rahastatud 

teadusuuringute tulemusena, võttes 

arvesse piiranguid seoses eraelu 

puutumatusega, riikliku julgeolekuga või 

intellektuaalomandi kaitsega. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 c) Programmiga „Horisont 2020” 

innustatakse ja toetatakse tegevust, mis on 

suunatud Euroopa juhtrolli 

ärakasutamisele selliste uute protsesside 

ja tehnoloogiate väljatöötamisel, mille 

eesmärk on edendada säästvat arengut 

laiemalt ja võidelda kliimamuutuste vastu. 

Selline horisontaalne lähenemisviis, mis 

on täielikult integreeritud programmi 

„Horisont 2020” prioriteetidesse, aitab 
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liidul olla edukas vähese CO2-heitega ja 

piiratud ressurssidega maailmas ning 

arendada samal ajal ressursitõhusat, 

jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist 

majandust. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 d) Kõik liidult rahalist toetust saanud 

osalejad peaksid andma oma parima, et 

nende omandis olevaid tulemusi 

kasutataks edasistes teadusuuringutes või 

kaubanduslikel eesmärkidel, või lubama 

neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 

teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 

edasiandmise ja litsentside andmise 

kaudu kooskõlas määruse (EL) nr 

xxxx/2012 [osalemise eeskirjad] artikliga 

41. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest ja inimõigustest. 

Arvesse tuleb võtta teaduse ja uute 

tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 

põhjendatud ja ajakohastatud arvamusi 

ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja 

ELi andmekaitseinspektori arvamust, kui 

see on asjakohane. „Horisont 2020” 

rahastamine peaks austama liikmesriikide 

õigus- ja haldusnorme. Teadusuuringuid 

tuleks teha kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 13 ning seejuures tuleb 

järgida nõuet asendada loomade 
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artiklis 168. kasutamine teaduslikes katsetes muude 

meetoditega, vähendada loomade 

kasutamist sellistes katsetes või täiustada 

kõnealuseid katsemeetodeid. Kõik 

toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 

tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 

kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 

lepingu artiklis 168. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 

sõnaselgelt üles kasutama inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Nii 

täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 

projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 

ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 

sõnaselgelt üles kasutama inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Nii 

täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 

projekte, mis ei saa vajalikku heakskiitu 

asjaomase liikmesriigi õiguse alusel, ei 

rahastata. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, energia, põllumajanduse ja 

kalanduse, konkurentsivõime, VKEde, 
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valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Nii programm „Horisont 2020” kui 

ka ühtekuuluvuspoliitika püüavad 

saavutada kõikehõlmavamat kooskõla 

strateegia „Euroopa 2020” aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärkidega oma vastavate ühtsete 

strateegiliste raamistike abil. See uus 

strateegiline suund nõuab mõlema 

ühenduse abi raamprogrammi suuremat 

ja süstematiseeritud koostööd, et kasutada 

täielikult ära teadus- ja innovatsioonialast 

potentsiaali piirkondlikul, riiklikul ja 

Euroopa tasandil. Seepärast aitab 

programmi „Horisont 2020” asjakohane 

seotus ühtekuuluvuspoliitika fondidega 

vähendada teadusuuringute ja 

innovatsiooni lõhet Euroopa Liidus, 

kindlustades nn teed tipptasemeni, 

arvestades Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklites 274, 349 ja 355 

nimetatud piirkondade eripäraga. Lisaks 

tuleks kasutada struktuurifonde kogu 

nende ulatuses, et toetada piirkondades 

suutlikkuse suurendamist ning teadus- ja 

arendustegevuse taristute loomist; toetada 

projekte, nagu Euroopa Teadusnõukogu, 

Marie Curie nimelisi või koostööl 

põhinevaid meetmeid, mis on saanud 

positiivse hinnangu, kuid mis ei saa 

kasutada „Horisont 2020” vahendeid. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 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. 

Piirkondadel on oma osa ka programmi 

„Horisont 2020” tulemuste levitamisel ja 

rakendamisel ning täiendavate 

rahastamisvahendite, sealhulgas 

riigihangete pakkumisel. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 c) Programmi „Horisont 2020” 

eesmärk peaks olema levitada ja edendada 

tipptasemel teadusuuringuid kõigis 

Euroopa piirkondades liidu geograafiliselt 

tasakaalustatud majanduskasvu ja 

innovatsiooni strateegia eeltingimusena. 

Selle eesmärk peaks olema edendada 

teadlaste liikuvust kui vahendit, mis aitaks 

vältida mitmesugust ajude äravoolu 

liikmesriikidest. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 

innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 

Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 

VKEde jõulist osalemist, mida on 

kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 

kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 

„Small Business Act” eesmärkide 

saavutamisele.  

(27) VKEd on Euroopas hädavajalik 

innovatsiooni, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise allikas. Seetõttu vajab 

programm „Horisont 2020” VKEde jõulist 

osalemist, mida on kirjeldatud komisjoni 

6. mai 2003. aasta soovituses 

2003/361/EÜ. See peaks aitama kaasa 

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 

Business Act” eesmärkide saavutamisele. 

Moodustades rohkem kui 95% kõigist 

liidu ettevõtjatest, on VKEde vahel siiski 

olulisi erinevusi ja on vaja paindlikku 

lähenemisviisi. Seetõttu peaks „Horisont 

2020” pakkuma erinevate vahendite 

paketti, et toetada VKEde teadus- ja 

innovatsioonitegevust ning suutlikkust 

innovatsioonitsükli eri astmetel. 

 Programm „Horisont 2020” peaks 

eraldama vähemalt 20% prioriteedist 2.1 

ja 3 VKEdele. Konkreetsemalt 

realiseeritakse vähemalt 10% programmi 

„Horisont 2020” eelarvest VKEde jaoks 

mõeldud vahendi abil, mida peaks 

haldama ja rakendama üks selleks ette 

nähtud haldusstruktuur. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Riigihanke majandusliku tähtsuse 

tõttu liidus (vastavalt komisjoni 

töödokumendile „Riigihangete näitajad 

2009“ moodustab see 19,4% SKPst) on 

riigihanketurg strateegiliseks vahendiks 

majandus- ja sotsiaalpoliitikas, mille 

hulka ta kuulub. Lisaks on riigihanke 

vahetu eesmärk pakkuda haldusasutustele 
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lahendusi, mis võimaldavad neil osutada 

kodanikele paremaid teenuseid, ning ei 

ole mingit kahtlust, et innovatsioon on 

üks võimalusi, kuidas parandada ja 

laiendada tavapäraste toodete, tööde ja 

teenuste pakkumist, ning et see muudab 

juhtimisprotsessid tõhusamaks. Sellest 

hoolimata on üksnes väga väike osa liidu 

riigihankelepingute kogusummast 

suunatud uuenduslikesse toodetesse ja 

teenustesse ning see kujutab endast tõsist 

käest lastud võimalust. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 b) Programmi „Horisont 2020” mõju 

maksimeerimiseks tuleks erilist 

tähelepanu pöörata mitut valdkonda 

hõlmavatele ja valdkondadevahelistele 

lähenemisviisidele kui elementidele, mis 

on vajalikud suureks teaduslikuks 

progressiks. Läbimurded teaduses 

toimuvad sageli valdkondade piiridel või 

puutepunktides. Lisaks nõuab Euroopa 

ees seisvate probleemide ja väljakutsete 

keerukus lahendusi, milleni on võimalik 

jõuda üksnes mitme valdkonna koostöö 

abil. 

Selgitus 

Mitut valdkonda hõlmavad ja valdkondadevahelised lähenemisviisid on teaduse ja 

innovatsiooni edusammude jaoks olulise tähtsusega. Praeguste probleemide keerukust ei ole 

sageli võimalik ületada üksnes ühe teadusvaldkonna raames. Järelikult on parimate 

lahenduste leidmiseks ja väljatöötamiseks korrapäraselt vaja valdkondade ühiseid eesmärke 

või ühiseid kognitiivseid struktuure. Seetõttu peaks programm „Horisont 2020” peale 

multidistsiplinaarset ja interdistsiplinaarsete lähenemisviiside ettenägemise neid ka 

edendama. 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 c) „Horisont 2020” rakendamisel 

tuleks täielikult tunnistada ülikoolide 

põhjapanevat rolli liidu teaduslikus ja 

tehnilises baasis nii peamiste tipptasemel 

koolitusasutustena kui ka 

teadusuuringutes, kuna nad on tähtsaks 

ühenduseks Euroopa kõrgharidusruumi 

ja Euroopa teadusruumi vahel. 

Teadustöö- ja 

tehnoloogiaorganisatsioonid ühendavad 

erinevaid osalisi kogu 

innovatsiooniahelast, alusuuringutest 

tehnoloogiliste teadusuuringuteni, toote ja 

tootmise arendamisest prototüübi loomise 

ning tutvustamiseni ja kuni täiemahulise 

rakendamiseni avalikus ja erasektoris. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 

see võib esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. Koordineerimine ja 

kontroll programmi „Horisont 2020” 

raames peab tagama vahendite parima 

kasutuse ja vältima asjatuid topeltkulusid, 

olenemata sellest, millised on 

rahastamisallikad. 

 

Muudatusettepanek  42 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Komisjon peaks julgustama 

piirkondlikke sidusrühmi formuleerima 

piirkondlikke strateegiaid, mis kajastavad 

piirkondade konkreetseid vajadusi, et 

ühendada olemasolevaid avaliku sektori 

või erasektori rahastamisvorme liidu 

tasandil. Programmi „Horisont 2020” 

meetmed tuleks kohandada vastavaks 

nendele strateegiatele, kuna piirkondlike 

ja kohalike asutuste suurem kaasamine 

fondide ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni programmide kavandamisse 

ja rakendamisse on ülimalt tähtis, pidades 

silmas, et kõikides piirkondades on 

võimatu rakendada sama 

arengustrateegiat. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 

programmi „Horisont 2020” ja erasektori 

vahendite ühendamisega avaliku ja 

erasektori partnerluse vormis sellistes 

tähtsates valdkondades, kus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 

kaasa aidata Euroopa laiemate 

konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. detsembri 2006. aasta otsuse 

1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 

Ühenduse teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmendat 

raamprogrammi (2007–2013)) alusel 

käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 

vormis toimuv avaliku ja erasektori 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 

programmi „Horisont 2020” ja erasektori 

vahendite ühendamisega avaliku ja 

erasektori partnerluse vormis sellistes 

tähtsates valdkondades, kus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 

kaasa aidata Euroopa laiemate 

konkurentsieesmärkide saavutamisele, 

erasektori rahaliste vahendite 

vabastamisele ja ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele. Need partnerlused peaksid 

olema tõelised, sealhulgas erasektori 

kohustuste ja osamaksete mõttes, 

vastutama konkreetsete eesmärkide eest, 

mis tuleb saavutada, olema kooskõlas 

ülejäänud programmiga „Horisont 2020” 

selles osalemise eeskirjade osas ning liidu 

teadus- ja arendustegevuse ning 
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partnerlus võib jätkuda 

sihtotstarbelisemate struktuuride abil. 
innovatsiooni strateegilise töökavaga. 

Nende juhtimine ja toimimine peaks 

tagama avatud, läbipaistva, tulemusliku ja 

tõhusa toimimise ning andma laiale 

hulgale oma konkreetsetes valdkondades 

aktiivsetele sidusrühmadele võimaluse 

osaleda. Olemasolevad avaliku ja 

erasektori partnerlused ühiste 

tehnoloogiaalgatuste vormis võivad jätkuda 

sihtotstarbelisemate struktuuride abil ja 

järgides ülalmainitud põhimõtteid. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat, mõlemale 

poolele kasutoovat ja vajaduse korral 

vastastikust koostööd kolmandate 

riikidega, kooskõlas liidu välis- ja 

arengupoliitikaga. Tuleks tegeleda 

rahvusvahelise koostööga teaduse, 

tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas, et 

saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid – tugevdada konkurentsivõimet, 

aidata kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele ja toetada liidu välis- ja 

arengupoliitikat ning koostööl põhinevaid 

rahvusvahelisi teadusvõrgustikke –, 

sealhulgas luues koostoimet 

välisprogrammidega ja aidates liidul täita 

rahvusvahelisi kohustusi, nagu 

aastatuhande arengueesmärkide ja RIO+20 

eesmärkide saavutamine. Rahvusvahelise 

koostöö puhul tuleks arvesse võtta liidu 

äärepoolseimate piirkondade, 

ülemeremaade ja –territooriumide ning 

Euroopa Liiduga seotud territooriumide 

võimekust ja võimalikku rolli, mida nad 

võiksid täita piirkondades, kus nad 

asuvad. 
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Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Kaaluda tuleks teadusmeeskondade 

julgustamist osalema erinevates 

projektides, et tugevdada teadus- ja 

arendustegevuse kvaliteeti ja suurendada 

rahvusvahelise koostöö võimalikkust. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Selleks et säilitada võrdsed 

võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 

tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 

programmi „Horisont 2020” ettenähtud 

rahastamise kavandamisel lähtuda 

riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 

kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 

nt erasektori rahaliste vahendite massilist 

väljatõrjumist, mittetulemuslike 

turustruktuuride loomist või ebatõhusate 

äriühingute säilitamist. 

(31) Selleks et säilitada võrdsed 

võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 

tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 

programmi „Horisont 2020” ettenähtud 

rahastamise kavandamisel lähtuda 

riigiabieeskirjadest, sealhulgas ühenduse 

raamistikust teadus- ja arendustegevuseks 

ning innovatsiooniks antava riigiabi 

kohta ning võtta arvesse selle praegust 

läbivaatamist, tagada riiklike kulutuste 

tõhusus ja vältida turumoonutusi, nt 

erasektori rahaliste vahendite massilist 

väljatõrjumist, mittetulemuslike 

turustruktuuride loomist või ebatõhusate 

äriühingute säilitamist. 

 __________________ 

 ELT C 323, 30.12.2006, lk 1. 

Selgitus 

Tasakaalu liigne nihutamine lühiajalise turulähedase innovatsiooni rahastamise suunas võib 

moonutada konkurentsi ning kahjustada pikaajalisemaid alusuuringuid, mis on sageli 

radikaalse ja murrangulise innovatsiooni allikaks. Seetõttu tuleks arvesse võtta lisaks teadus- 

ja arendustegevuse riigiabieeskirjade sõnastusele ka selle mõtet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) Liidu ja liikmesriikide rahaliste 

vahendite kasutamist teadus- ja 

innovatsioonitegevuse valdkonnas tuleks 

paremini kooskõlastada, et tagada 

vastastikune täiendavus, suurem tõhusus 

ja nähtavus ning saavutada parem 

koostoime. Käesolevas määruses ette 

nähtud hindamisprotsessi tähenduses 

peaks komisjon esitama võimaluse korral 

konkreetsed tõendid ELi eelarve ja 

liikmesriikide eelarvete vahelise 

vastastikuse täiendavuse ja koostoime 

kohta, mis on seotud Euroopa 2020. aasta 

teadus- ja arendustegevuse eesmärgi 

saavutamise ja Euroopa 2020. aasta 

innovatsiooni põhinäitajaga. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli- 

ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 

teadusuuringute rahastamises, nõudes uut 

tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning 

riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 

Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute raamprogrammide 

rakendamise lihtsustamise kohta 

pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 

lihtsustamise suunas ning märkis, et 

Euroopa teadusuuringute rahastamise 

juhtimine peaks põhinema rohkem 

usaldusel ja olema osalejate suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 

kirjas, et on vaja põhjalikumat lihtsustamist 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uue 

lähenemise järele, et töötada välja 

riskijuhtimisstrateegia osana liidu 

teadusuuringute rahastamise strateegiast. 

Samuti nõudis ülemkogu uue tasakaalu 

leidmist usalduse ja kontrollimise vahel 

ning riskide võtmise ja riskide vältimise 

vahel. Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute raamprogrammide 

rakendamise lihtsustamise kohta 

pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 

lihtsustamise suunas ning märkis, et 

Euroopa teadusuuringute rahastamise 

juhtimine peaks põhinema rohkem 

usaldusel ja olema teadlaste suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 
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ning riski ja usalduse vaheline tasakaal 

tuleb uuesti jalule seada. 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 

kirjas, et on vaja põhjalikumat menetluste 

lihtsustamist, mis näitaks liidu usaldust 

teadlaste vastu ja innustaks neid võtma 

teaduse ja tehnoloogia kiirendatud 

arenguks vajalikke riske. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Programmi „Horisont 2020” puhul 

tuleks tagada liidu eelarvega seotud 

uuenduslike rahastamisvahendite ja -

mehhanismide maksimaalne läbipaistvus, 

aruandekohustus ja demokraatlik 

järelevalve, eriti mis puudutab nende nii 

oodatavat kui ka tegelikku panust liidu 

eesmärkide saavutamisse. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 

hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 

konkreetsete tulemuslikkuse näitajate 

väljatöötamist, mis on ajas jälgitavad, nii 

realistlikud kui ka sekkumise loogikat 

kajastavad ning asjaomase eesmärkide ja 

tegevuste hierarhia jaoks sobivad. Tuleb 

luua sobivad programmi „Horisont 2020” 

rakendamise ja järelevalve ning Euroopa 

teadusruumi edenemise, saavutuste ja 

toimimise järelevalve kooskõlastamise 

süsteemid. 

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 

hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 

konkreetsete tulemuslikkuse ühiste 

Euroopa näitajate väljatöötamist, mis on 

ajas jälgitavad, nii realistlikud kui ka 

sekkumise loogikat kajastavad ja tegevuste 

hierarhia jaoks sobivad. Tuleb luua sobivad 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ja järelevalve ning Euroopa teadusruumi 

edenemise, saavutuste ja toimimise 

järelevalve kooskõlastamise süsteemid. 
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Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) 2017. aastaks peaks komisjon 

terviklikult hindama ja läbi vaatama 

avaliku ja erasektori partnerlused, mis on 

loodud teadusuuringute ja 

innovatsiooniprogrammide alusel 

(sealhulgas teadmis- ja 

innovatsioonikogukonnad, ühised 

tehnoloogiaalgatused ning avaliku ja 

erasektori partnerlused), et 

ratsionaliseerida ja lihtsustada 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

maastikku tulevases raamprogrammis 

ning selgitada välja kõige tõhusam, 

avatum ja läbipaistvam juhtimisviis, mis 

võimaldaks sidusrühmade kõige laiemat 

osalust, vältides samal ajal huvide 

konflikti.  

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reguleerimisese Reguleerimisese 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 

ning mis soodustab innovatsiooni, 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 

poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust, 

tugevdades Euroopa teaduslikku ja 

tehnoloogialist baasi ning kindlustades 

innovatsiooni, teadusuuringute ja 

tehnoloogia arendamise poliitika 

ühiskondliku, majandusliku ja tööstusliku 

potentsiaali paremat ärakasutamist. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõisted Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

(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 suunatud koolituse ja liikuvuse 

soodustamine; 

(b) „otsesed meetmed” – Teadusuuringute 

Ühiskeskuse kaudu toimuv komisjoni 

teadus- ja innovatsioonitegevus; 

(b) „otsesed meetmed” – Teadusuuringute 

Ühiskeskuse kaudu toimuv komisjoni 

teadus- ja innovatsioonitegevus; 

(c) „kaudsed meetmed” – osalejate teadus- 

ja innovatsioonitegevus, mida liit rahaliselt 

toetab; 

(c) „kaudsed meetmed” – osalejate teadus- 

ja innovatsioonitegevus, mida liit rahaliselt 

toetab; 

(d) „avaliku ja erasektori partnerlus” – 

partnerlus, mille puhul erasektoris 

tegutsevad partnerid, ühendus ja vajaduse 

korral muud partnerid kohustuvad ühiselt 

toetama teadus- ja 

innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 

arendamist ja rakendamist; 

(d) „avaliku ja erasektori partnerlus” – 

partnerlus erasektoris tegutsevate 

partnerite ja avaliku sektori partnerite 

vahel, nagu ülikoolid, 

teadusorganisatsioonid ja muud avaliku 

sektori asutused (ka liidu, kui see on 

asjakohane), mida ühiselt toetavad 

ühendus ja selle partnerid, et toetada 

teadus- ja innovatsiooniprogrammi või -

tegevuse arendamist ja rakendamist; 

(e) „avaliku sektori sisene partnerlus” – 

partnerlus, mille puhul avaliku sektori 

asutused või piirkonna, riigi või 

rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 

osutavad asutused kohustuvad koos liiduga 

ühiselt toetama teadus- ja 

innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 

arendamist ja rakendamist. 

(e) „avaliku sektori sisene partnerlus” – 

partnerlus, mille puhul avaliku sektori 

asutused või kohalikul, piirkonna, riigi või 

rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 

osutavad asutused kohustuvad koos liiduga 

ühiselt toetama teadus- ja 

innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 

arendamist ja rakendamist. 

 (e a) „teadusuuringute infrastruktuurid” 

– rajatised, ressursid, organisatsioonilised 
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süsteemid ja teenused, mida kasutatakse 

teadusringkondades oma 

tegevusvaldkonna teadusuuringute ja 

innovatsiooni teostamiseks. Vajaduse 

korral võib neid kasutada ka muuks kui 

teadusuuringuteks, nt hariduse või 

avalike teenuste jaoks. Teadusuuringute 

infrastruktuurid on: suured 

teadusaparatuurid (või instrumentide 

komplektid); teadmistepõhised ressursid, 

näiteks kogud, arhiivid või teaduslikud 

andmed; e-infrastruktuurid, näiteks 

andmed, andmetöötlus- ja 

tarkvarasüsteemid, 

kommunikatsioonivõrgustikud ja 

süsteemid avatuse ja digitaalse usalduse 

edendamiseks; mis tahes muud 

ainulaadsed infrastruktuurid, mis on 

vajalikud tipptaseme saavutamiseks 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas; 

 (e b) „arukas spetsialiseerumine” – 

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsioonipoliitika arendamise 

aluspõhimõte, mille eesmärk on edendada 

avalike investeeringute tulemuslikku ja 

tõhusat kasutamist, kasutades ära riikide- 

ja piirkondadevahelist sünergiat ning 

tugevdades nende 

innovatsioonisuutlikkust;  

 (e c) „aruka spetsialiseerumise strateegia“ 

– strateegia, mis on välja töötatud 

mitmeaastaseks strateegiliseks 

tegevuskavaks, mille eesmärk on luua 

toimiv riiklik või piirkondlik 

teadusuuringute innovatsiooni süsteem. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu lisaväärtus Liidu lisaväärtus 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
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Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu tipptasemel 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamiseks ühist strateegilist 

raamistikku ning toimides nii riiklike kui 

ka erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise 

jätkusuutlikkuse, majandusarengu, 

sotsiaalse kaasatuse ja tööstusliku 

konkurentsivõime. Programmi „Horisont 

2020” alusel eraldatav toetus peab olema 

suunatud tegevustele, kus liidu sekkumine 

toob lisandväärtust võrreldes sekkumisega 

riiklikul või piirkondlikul tasandil. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldeesmärk, prioriteedid ja erieesmärgid Üldeesmärk, prioriteedid ja erieesmärgid 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha, ja aitab seega saavutada 

eesmärki viia 2020. aastaks 

teadustegevuse ja innovatsiooni 

rahastamine kogu liidus 3%ni SKPst. Nii 

toetab see Euroopa 2020. aasta strateegia ja 

liidu teiste poliitikate elluviimist ning 

Euroopa teadusruumi saavutamist ja 

toimimist konkreetsete ja eeskujulike 

meetmete kaudu, millega edendatakse 

struktuurimuutusi Euroopa teadus- ja 

innovatsioonisüsteemides. 

2. Üldeesmärki püütakse saavutada kolme 

üksteist võimendava prioriteedi kaudu, mis 

on suunatud alljärgnevale: 

2. Üldeesmärki püütakse saavutada kolme 

üksteist võimendava prioriteedi kaudu, mis 

on suunatud alljärgnevale: 

(a) tipptasemel teadus; (a) tipptasemel teadus; 

(b) juhtpositsioon tööstuses; (b) juhtpositsioon tööstuses; 
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(c) ühiskonnaprobleemid. (c) ühiskonnaprobleemid. 

Kõigi kolme prioriteedi erieesmärgid on 

esitatud I lisa osades I–III ning välja on 

toodud ka peamised tegevussuunad. 

Kõigi kolme prioriteedi erieesmärgid on 

esitatud I lisa osades I–III ning välja on 

toodud ka peamised tegevussuunad. 

3. Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele kaasa liidu 

poliitikavaldkondadega seotud teaduslik-

tehnilise toe pakkumisega. Kõnealused 

peamised tegevussuunad on sätestatud 

I lisa IV osas. 

3. Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele kaasa liidu 

poliitikavaldkondadega seotud teaduslik-

tehnilise toe pakkumisega. Kõnealused 

peamised tegevussuunad on sätestatud 

I lisa IV osas. Lisaks pakub 

Teadusuuringute Ühiskeskus tuge 

riiklikele ja piirkondlikele asutustele 

nende aruka spetsialiseerumise 

strateegiate väljatöötamisel. 

4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 294/2008 loodud 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab kaasa 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele erieesmärgiga 

lõimida teadusuuringute, innovatsiooni ja 

hariduse teadmiste kolmnurk. Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

sätestatud I lisa sissejuhatuses ning selle 

erieesmärgi peamised tegevussuunad ja 

tegevused on sätestatud I lisa V osas. 

4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 294/2008 loodud 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab kaasa 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele erieesmärgiga 

lõimida teadusuuringute, innovatsiooni ja 

hariduse teadmiste kolmnurk. Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

sätestatud I lisa sissejuhatuses ning selle 

erieesmärgi peamised tegevussuunad ja 

tegevused on sätestatud I lisa V osas. 

5. Lõikes 2 nimetatud prioriteetide ja 

tegevussuundade raames võib arvesse võtta 

uusi ettenägematuid vajadusi, mis tekivad 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal. See võib hõlmata reageerimist uutele 

võimalustele, kriisidele, ohtudele, liidu 

poliitika väljatöötamisega seotud 

vajadustele ja katsemeetmetele, mis on ette 

nähtud toetuse andmiseks tulevastes 

programmides. 

5. Lõikes 2 nimetatud prioriteetide ja 

tegevussuundade raames võib arvesse võtta 

uusi ettenägematuid vajadusi, mis tekivad 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal. See võib hõlmata reageerimist uutele 

võimalustele, kriisidele, ohtudele ja liidu 

poliitika väljatöötamisega seotud 

vajadustele. 
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Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelarve Eelarve 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamiseks ette nähtud 

rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 

millest kuni 86198 miljonit eurot 

eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 

tegevuste jaoks. 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamiseks ette nähtud 

rahastamispakett on xxx miljonit eurot, 

millest kuni 98,2% eraldatakse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 

nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt 

(miljonites eurodes): 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 

nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt 

(miljonites eurodes): 

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 

eurot; 

(a) tipptasemel teadus: 32,6% 

kogueelarvest; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 

miljonit eurot; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 24,3% 

kogueelarvest; 

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 

eurot. 

(c) ühiskonnaprobleemid: 37,5% 

kogueelarvest. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 

eurot. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2,4% 

programmi „Horisont 2020” 

kogueelarvest. 

Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 

kuuluvate erieesmärkide vahel ja 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda eraldatav 

maksimaalne summa on kindlaks määratud 

II lisas. 

Eelarve jaotus prioriteetide alla kuuluvate 

erieesmärkide vahel ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda eraldatav 

maksimaalne summa on kindlaks määratud 

II lisas. 

 Komisjon paneb kõrvale kohase summa 

raha, et eraldada see projektikutsetele, 

mis saavad tipptaseme kõrgele standardile 

vastavana rohkem hinnatud taotlusi kui 

oodatud, et rahastada vajadusel rohkem 
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kui üht projekti. 

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 

eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 

eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 

ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 

toimimise lepingu XVII jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 

suuruses kuni 1652 miljonit eurot 

vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 

kohaselt pro rata põhimõttel summast, 

mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 

sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 

tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 

progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 

ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 

prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”. 

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3,3% 

kogueelarvest, nagu on sätestatud II lisas. 

Kõnealune rahaline toetus kahes 

mitmeaastases eraldises hõlmab järgmist: 

 

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis- 

ja innovaatikakogukondade käimasolevad 

projektid ja algkapital kolme uue teadmis- 

ja innovaatikakogukonna teise vooru 

algatuste käivitamiseks; 

 

(b) teise eraldisega teadmis- ja 

innovaatikakogukondade käivitatud 

projektide praegune seis ja algkapital 

kolme uue teadmis- ja 

innovaatikakogukonna kolmanda vooru 

algatuste käivitamiseks. 

 

Teine eraldis tehakse pärast artikli 26 

lõikes 1 sätestatud läbivaatamist, võttes 

arvesse eelkõige: 

 

(a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 

ajastust; 

 

(b) olemasolevate teadmis- ja 

innovaatikakogukondade kavandatud 

finantsvajadusi vastavalt nende 

konkreetsele arengule; 

 

(c) Euroopa Innovatsiooni- ja  
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Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade panust 

programmi „Horisont 2020” eesmärkide 

saavutamisele. 

4. Programmi „Horisont 2020” 

rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 

mis on seotud programmi „Horisont 2020” 

haldamiseks ja selle eesmärkide 

saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 

järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 

hindamisega (eelkõige uuringud, 

ekspertide koosolekud, kui need on seotud 

programmi „Horisont 2020” eesmärkidega, 

infotöötluse ja teabevahetusega tegelevate 

IT-võrkudega seotud kulutused, ning kõik 

muud tehnilise ja haldusabiga seotud 

kulud, mis komisjonil programmi 

„Horisont 2020” haldamisel tekivad). 

4. Programmi „Horisont 2020” 

rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 

mis on seotud programmi „Horisont 2020” 

haldamiseks ja selle eesmärkide 

saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 

järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 

hindamisega (eelkõige uuringud, 

ekspertide koosolekud, kui need on seotud 

programmi „Horisont 2020” eesmärkidega, 

infotöötluse ja teabevahetusega tegelevate 

IT-võrkudega seotud kulutused, ning kõik 

muud tehnilise abiga seotud kulud, mis 

komisjonil programmi „Horisont 2020” 

haldamisel tekivad). 

Vajaduse korral võib tehnilise ja 

haldusabi kulude katmiseks ette nähtud 

assigneeringud lisada eelarvesse ka pärast 
2020. aastat, et oleks võimalik hallata 

31. detsembriks 2020 lõpule viimata 

meetmeid. 

Käesolev määrusega ei rahastata 

komisjoni halduskulusid programmi 

„Horisont 2020” täideviimiseks ega 

suurte Euroopa infrastruktuuri 

projektide, nagu Galileo, GMES või 

ITER, ülesehitamist või käitamist. 

5. Ettenägematutele olukordadele või 

muutustele ja vajadustele reageerimiseks 

ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 

3, võib komisjon pärast programmi 

„Horisont 2020” käesoleva määruse 

artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 

vahehindamist vaadata iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 

nimetatud prioriteetidele määratud 

summad ja II lisas esitatud soovitusliku 

jaotuse iga prioriteedi alla kuuluvate 

erieesmärkide jaoks ning paigutada 

assigneeringud prioriteetide ja 

erieesmärkide vahel ümber kuni 10 % 

ulatuses igale prioriteedile tehtud algsest 

kogueraldisest ning kuni 10 % ulatuses 

igale erieesmärgile tehtud algsest 

soovituslikust jaotusest. See ei puuduta 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmete jaoks eraldatud summat, 

mis on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

eraldatud summat, mis on sätestatud 

5. Et arvestada teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni areneva olemusega ja 

kohandada programmi „Horisont 2020” 

uute arengute ja vajadustega, kui see on 

tarvilik, võib komisjon – ilma et see 

piiraks iga-aastast eelarvemenetlust – 

pärast artikli 26 lõike 1 punktis b 

sätestatud vahearuannet võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

26 a, et muuta II lisas sätestatud 

soovituslikku jaotust kuni 15% võrra 

algsest kogueraldisest iga prioriteedi ja 

konkreetse eesmärgi puhul ning vajadusel 

I lisas sätestatud konkreetsete eesmärkide 

ja tegevuste puhul. 
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lõikes 3. 

 Muutes I ja I lisa, võtab komisjon 

eelkõige arvesse: 

 (a) programmi „Horisont 2020” eri osade 

panust selle eesmärkidesse; 

 (b) põhinäitajate väljatöötamist, millega 

hinnata „Horisont 2020” eri osade 

tulemusi ja mõju, nagu on täpsustatud 

käesoleva määruse artiklis 8 osutatud 

eriprogrammi II lisas; 

 (c) programmi „Horisont 2020” eri osade 

ja vahendite hinnangulisi tulevasi 

finantsvajadusi. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandate riikide osalemine Kolmandate riikide osalemine 

1. Programmis „Horisont 2020” võivad 

osaleda:  

1. Programmis „Horisont 2020” võivad 

osaleda:  

(a) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

võimalikud kandidaatriigid kooskõlas 

üldpõhimõtete ja üldtingimustega, mis on 

ette nähtud nende riikide osalemiseks 

vastavate raamlepingute ja 

assotsiatsiooninõukogude otsuste või 

sarnaste kokkulepetega kehtestatud liidu 

programmides; 

(a) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

võimalikud kandidaatriigid kooskõlas 

üldpõhimõtete ja üldtingimustega, mis on 

ette nähtud nende riikide osalemiseks 

vastavate raamlepingute ja 

assotsiatsiooninõukogude otsuste või 

sarnaste kokkulepetega kehtestatud liidu 

programmides; 

(b) valitud kolmandad riigid, kes vastavad 

kõigile järgmistele kriteeriumidele: 

(b) valitud kolmandad riigid, kes vastavad 

järgmistele kriteeriumidele: 

(i) hea võimekus teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas; 

(i) hea võimekus teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas; 

(ii) varasem edukas osalemine liidu teadus- 

ja innovatsiooniprogrammides; 

(ii) varasem edukas osalemine liidu teadus- 

ja innovatsiooniprogrammides; 

(iii) tihedad majanduslikud ja 

geograafilised sidemed liiduga; 

(iii) tihedad majanduslikud ja 

geograafilised sidemed liiduga või 

privilegeeritud ajaloolised ja 

kultuurisuhted liikmesriikidega; 

(iv) Euroopa Vabakaubanduse (iv) Euroopa Vabakaubanduse 
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Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesus või riik 

või territoorium on loetletud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr XX/2012 (millega kehtestatakse 

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) 

lisas. 

Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesus või riik 

või territoorium on loetletud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr XX/2012 (millega kehtestatakse 

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) 

lisas. EFTA riikide, kes on Euroopa 

Majanduspiirkonna lepingu osapooled, 

osalustingimused on vastavuses kõnealuse 

lepingu sätetega. 

 Programm „Horisont 2020” on avatud 

ülemeremaade ja -territooriumide 

osalemisele, nagu on sätestatud nõukogu 

27. novembri 2001. aasta otsuses 

2001/822/EÜ ülemeremaade ja -

territooriumide assotsieerimise kohta 

Euroopa Ühendusega („ülemeremaade ja 

-territooriumide assotsieerimise otsus”)1 

nimetatud otsuses sätestatud tingimustel. 

Konkreetsed tingimused assotsieerunud 

riikide osalemiseks programmis „Horisont 

2020” (k.a nende rahaline toetus, mille 

aluseks on nende sisemajanduse 

koguprodukt) määratletakse liidu ja 

assotsieerunud riikide vahel sõlmitavates 

rahvusvahelistes lepingutes. 

Konkreetsed tingimused assotsieerunud 

riikide osalemiseks programmis „Horisont 

2020” (k.a nende rahaline toetus, mille 

aluseks on nende sisemajanduse 

koguprodukt) määratletakse liidu ja 

assotsieerunud riikide vahel sõlmitavates 

rahvusvahelistes lepingutes. 

 ______________ 

 1 ELT L 314, 30.11.2001, lk 1.  

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tagatakse programmi „Horisont 2020” 

kolme põhisamba vaheline tulemuslik 

kooskõlastamine. 

Selgitus 

Programmi „Horisont 2020” kolme põhisamba vaheline kooskõlastamine on vajalik 

programmis seatud eesmärkide saavutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  59 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmiga „Horisont 2020” 

toetatakse kaudseid kulusid ühe või mitme 

rahastamisvormist, mis on sätestatud 

määruses (EL) nr XX/2012 [uus 

finantsmäärus], täpsemalt toetustest, 

auhindadest, hangetest ja 

rahastamisvahenditest. 

1. Programmiga „Horisont 2020” 

toetatakse kaudseid kulusid ühe või mitme 

rahastamisvormist, mis on sätestatud 

määruses (EL, Euratom) nr 966/2012, 

täpsemalt toetustest, auhindadest, hangetest 

ja rahastamisvahenditest. Viimane on 

peamine rahastamisvorm turulähedastele 

tegevustele, mida programmi „Horisont 

2020” alusel toetatakse. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Strateegiline nõuandmine ja 

kooskõlastamine 

 Taotletakse niisuguste teadusuuringute ja 

niisuguse innovatsiooni strateegilist 

nõuandmist ja kooskõlastamist, millega 

püüeldakse ühiste eesmärkide poole ja 

mis nõuavad koostoimet kogu programmi 

„Horisont 2020” raames. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Välisnõuanded ja ühiskonna kaasamine Välisnõuanded ja ühiskonna kaasamine 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute, kõige erinevamatest 

valdkondadest ja erialadelt pärit ning 
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ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

erineva kogemustepagasiga tippekspertide 

nõuanderühmad, millesse on kaasatud 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

panus; rahvusvaheliste teaduse- ja 

tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni 

ühtlustatud meetmete paketi abil, milles 

välditakse rahastamisstruktuuride 

dubleerimist ja kattuvust. 

 1 a. Koostades tööprogramme, mis on 

sätestatud nõukogu … otsuse nr 

XX/XX/EL [eriprogramm „Horisont 

2020”], võtab komisjon arvesse kõige 

laiemaid nõuandeid ja panust, mille 

annavad sidusrühmad, liikmesriigid, 

Euroopa Parlament ja nõukogu. Euroopa 

Parlamendis vastutav 

parlamendikomisjon võib kutsuda 

komisjoni esitama parlamendikomisjonile 

tööprogrammide projekti. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluste raames loodud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade asjaomaste punktidega. 

2. Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi, teadmis- ja 

innovatsioonikogukondade, Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste, Euroopa 

innovatsioonipartnerluste ja Euroopa 

rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide 

raames loodud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavade asjaomaste 

punktidega, tingimusel, et need kavad on 

koostatud suure hulga ekspertide ja 

sidusrühmadega konsulteerides. 



 

PE489.637v03-00 48/607 RR\922943ET.doc 

ET 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Valdkonnaülesed meetmed Valdkonnaülesed meetmed 

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 

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. 

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 

seostamisele, multi-, trans- ja 

interdistsiplinaarsetele ning 
valdkonnaülestele teadusuuringutele ja 

innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, kliimamuutusele ja 

jätkusuutlikule arengule, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

kogu liidus teadusuuringutes ja 

innovatsioonis osalemise laiendamisele, 

teadusuuringute ja innovatsiooni lõhe 

kaotamisele Euroopas, erasektori 

laiemale osalemisele, VKEde kaasamisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

vastutustundlikkusele (k.a sooline 

perspektiiv projektides), suuremale 

kaasamisele teadusuuringute juhtimisse, 
teadlaseameti ligitõmbavuse 

suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni, 

turgude ja ühiskonna pidev areng 

Teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni, 

turgude ja ühiskonna pidev areng 
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Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, majanduse ja 

ühiskonna pideva arenguga 

globaliseeruvas maailmas, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi, tehnoloogilisi, 

sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte ning 

teadusuuringute tulemuste siire toimub 

kõikidel haridus- ja koolitusastmetel. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sooline võrdõiguslikkus Sooline võrdõiguslikkus 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 

innovatsioonitegevuses. 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 

innovatsioonitegevuses. Erilist tähelepanu 

pööratakse soolise tasakaalu tagamisele 

organites, nagu valikuorganid, -

komisjonid, nõuande- ja eksperdirühmad. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Programmi „Horisont 2020” raames 

tagatakse, et soolist mõõdet võetakse 

nõuetekohaselt arvesse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse protsessi kõikides 

etappides, pidades silmas nii prioriteetide 

seadmist kui ka projektikonkursse, 

programmide ja projektide hindamist ja 

järelevalvet ning läbirääkimisi ja 

lepinguid. 
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Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 

tuleb kohaldada konkreetseid meetmeid, 

et aidata neil, kes on teinud karjääris 

pausi, tööle naasta. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Mittediskrimineerimine 

 Programmiga „Horisont 2020” 

edendatakse tulemuslikult võrdset 

kohtlemist ja mittediskrimineerimist ning 

seda aspekti võetakse asjakohaselt arvesse 

teadus- ja innovatsioonitegevuse sisus 

protsessi kõikidel etappidel.  

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 b 

 Teadlaste karjäärivõimalused 

 Inimressursside edendamine teaduse, 

tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas 

kogu Euroopas on programmi „Horisont 

2020” üks prioriteet. Programmi 

„Horisont 2020” rakendatakse kooskõlas 

määrusega (EL) nr xx/2013 
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[Osalemiseeskirjad], millega aidatakse 

tugevdada ühtset turgu teadlaste jaoks 

ning suurendatakse teadlaste karjääri 

atraktiivsust kogu liidus Euroopa 

teadusruumi raames, võttes arvesse 

enamiku selle abil toetatavate meetmete 

piiriülest olemust. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 c 

 Avatud juurdepääs 

 1. Kui on otsustatud teaduspublikatsioon 

avaldada, on kohustuslik tagada avatud 

juurdepääs teaduspublikatsioonidele, mis 

saavad avalikult sektorilt rahalisi 

vahendeid „Horisont 2020” raames. 

 2. „Horisont 202”“ peab edendama 

avatud juurdepääsu teadusandmetele, mis 

on saadud selle programmi alusel 

rahastatud teadusuuringute tulemusena, 

võttes arvesse piiranguid seoses eraelu 

puutumatusega, riikliku julgeolekuga ja 

intellektuaalomandi kaitsega. 

 3. Komisjon hindab enne „Horisont 

2020” rahastamisperioodi lõppu, kuidas 

mõjutab avatud juurdepääs andmetele 

teaduslike teadmiste ringlust ja 

innovatsiooni kiirendamist. Vastavalt 

sellele töötatakse välja ja viiakse ellu 

tulevane avatud juurdepääsu poliitika 

liidu järgmise teadusuuringute 

raamprogrammi jaoks. 
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Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

1. Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

Arvesse tuleb võtta teaduse ja uute 

tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 

arvamusi. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõiked 3 ja 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ei rahastata järgmisi teadusuuringute 

valdkondi: 

3. Ei rahastata järgmisi teadusuuringute 

valdkondi: 

(a) inimeste kloonimisele suunatud 

teadusuuringud, mille eesmärk on 

paljundamine; 

(a) inimeste kloonimisele suunatud 

teadusuuringud, mille eesmärk on 

paljundamine; 

(b) inimese genotüübi muutmisele 

suunatud teadusuuringud, mis võivad 

sellised muutused päritavaks muuta; 

(b) inimese genotüübi muutmisele 

suunatud teadusuuringud, mis võivad 

sellised muutused päritavaks muuta; 

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 

inimese embrüote loomisele üksnes 

teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 

saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 

siirdamise abil. 

(c) tegevused, mis on suunatud inimese 

embrüote loomisele üksnes teadustöö 

eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 

sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 

abil. 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 

ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 

teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 

ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 

teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
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need on keelatud. need on keelatud. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastastikune täiendavus liidu teiste 

programmidega 

Vastastikune täiendavus liidu teiste 

programmidega 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Koostoime struktuurifondidega 

 Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 

kaasa teadus- ja innovatsioonilõhe 

kaotamisele liidus, võimaldades 

koostoimet struktuurifondidega 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamisel täiendavate meetmete 

rakendamise abil kooskõlastatud viisil. 

Võimaluse korral edendatakse 

koostalitlusvõimet programmi „Horisont 

2020“ ja struktuurifondide vahel ja 

ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 

rahastamist. 
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Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

piisavale osalusele programmis „Horisont 

2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 

kvalitatiivselt. 

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

suuremale osalusele programmi „Horisont 

2020” kogu rakendamise käigus ning 

teaduse ja innovatsiooni mõjule neile. 

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 

kvalitatiivselt. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa 

II osa punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 

III osa punktides 1–6 nimetatud 

prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” 

erieesmärkidega. Need erimeetmed 

võetakse sellise sihtotstarbelise VKEde 

rahastamise vahendi näol, mis on 

suunatud igat liiki 

innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, 

mida rakendatakse sidusalt ja mis on 

kohandatud VKEde vajadustele vastavaks, 

nagu on sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 

alapunktis a nimetatud erieesmärgis 

„Innovatsioon VKEdes”. 

2. VKEde jaoks võetakse erimeetmeid, 

tagamaks, et VKEd oleksid integreeritud 

kogu väärtusahelasse ja saaksid 

juurdepääsu programmi „Horisont 2020” 

kõikidele võimalustele. Need meetmed 

hõlmavad I lisa II osa punktis 3.3 
sätestatud meetmeid. 

 Ühtse haldusorgani all luuakse 

sihtotstarbeline VKEde vahend, mis on 

suunatud kõikidele 

innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, 

ning seda rakendatakse peamiselt alt-üles 

viisil, nagu on sätestatud I lisa II osa 

punkti 3.3 alapunktis a nimetatud 

erieesmärgis „Innovatsioon VKEdes”. 
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Käesolev vahend on temaatiliselt seotud I 

lisa II osa punktis 1 nimetatud 

erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning I lisa III osa punktides 1–7 

nimetatud prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 

summadest. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi ning taotlusmenetluste 

lihtsustamise abi VKEdele peaks ulatuma 

vähemalt 20% -ni erieesmärgi 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 

prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 

ette nähtud summadest. 

 3 a. Lõigete 1 ja 3 kohaselt viib komisjon 

läbi hindamisi ja koostab aruandeid 

VKEde teadusuuringutes osalemise 

määra kohta. Kui 20% eesmärki ei 

suudeta saavutada, uurib komisjon selle 

põhjusi ja teeb kiiresti ettepaneku uute 

meetmete kohta selle eesmärgi 

saavutamiseks. 

 3 b. Erilist tähelepanu pööratakse ka 

VKEde piisava osaluse ja esindatuse 

tagamisele Euroopa teadusruumide ning 

eelkõige avaliku ja erasektori partnerluste 

juhtimisstruktuurides. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Kiirtee innovatsioonini 

 1. Innovatsiooni kaubandusliku 

rakendamise ja levitamise kiirendamiseks 

määratakse erieesmärgile „Kiirtee 

innovatsioonini“ oluline summa 

erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning kõigi I lisa III osas 

nimetatud „Ühiskonnaprobleemide“ jaoks 

eraldatud vahenditest. 

 2. „Kiirtee innovatsioonini“ on vahend, 

mis järgib alt-üles loogikat ning vähendab 

idee turule jõudmiseks kuluvat aega 

oluliselt, samuti peaks see suurendama 

tööstuse ning ka VKEde ja avalikust ning 

mittetulunduslikust teadusuuringute 

sektorist pärit esmakordsete taotlejate 

osalust programmis „Horisont 2020“. 

Seetõttu elavdab see erasektori 

investeeringuid teadus-, arendus- ja 

innovatsioonitegevustesse, edendab 

teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis 

keskendub väärtuste loomisele, ning 

kiirendab uute tehnoloogiate nõutud 

innovatiivsete toodete väljaarenemist, mis 

toetab tulevasi ettevõtjaid, majanduskasvu 

ja tööhõivet. 

 3. Tegevused hõlmavad kogu 

innovatsioonitsüklit, kuid need peavad 

keskenduma innovatsiooniga seotud 

tegevustele ning katsejärgus ja 

kommertskasutusele eelnevale 

arendustegevusele, mis hõlmab 

arendusetappe alates tehnoloogia 

tutvustamisest kuni turul kasutamiseni, sh 

katsetamist, tutvustamist, testisüsteeme, 

ettevalmistavaid uuringuid ja standardite 

kehtestamist ning innovatsioonide 

kasutamist turul. 

 4. Erieesmärki „Kiirtee innovatsioonini“ 

rakendatakse nähtava 

rahastamisvahendina, mis pakub lihtsat ja 

kiiret sisenemisvõimalust ühiste 
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rakenduslike teadusuuringute valdkonda 

ning mis järgib määruses (EL) nr 

xxxx/2012 [Osalemise ja levitamise 

eeskirjad] sätestatud erilist 

valikumenetlust. 

 5. Kuigi võetakse arvesse sünergiat 

„Kiirtee innovatsioonini“ ja VKEde 

rahastamisvahendi vahel, rakendatakse 

neid kahte vahendit paralleelselt kahe 

eraldi menetlusena, võttes vajalikul 

määral arvesse vastavaid sihtrühmasid 

ning mõjutamata VKEde 

rahastamisvahendile ette nähtud eelarvet. 

Selgitus 

Programmi kavandatud nihet innovatsiooni suunas piisavalt arvesse võttes peab programm 

„Horisont 2020“ esitama vähemalt ühe vahendi, mis võimaldaks mis tahes hetkel süsteemselt 

innovatiivseid ideid hinnata ja rahastada, rakendades kiiret, standardiseeritud ja 

usaldusväärset menetlust. „Avaliku konkursi“ või „alt-üles“ instrument, millega on tagatud 

lühem kui kuuekuuline periood toetuse andmiseni, tagab, et innovatiivsetel ideedel ei ole 

aegumisohtu, kui projekt viimaks käivitub. See suurendab samuti tööstuse osalust. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Avaliku ja erasektori partnerlus Avaliku ja erasektori partnerlus 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 

lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 

probleeme. 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste 

konkurentsieelsete teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 

lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 

probleeme. Tipptase on osalejate valimise 

võtmetähtsusega kriteerium. 

2. Liidu osalus sellises koostöös võib 

toimuda ühel järgmistest viisidest: 

2. Liidu osalus sellises koostöös võib 

toimuda ühel järgmistest viisidest: 
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(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 

lepingu artiklis 187 nimetatud 

ühisettevõtetele, kes on asutatud 

seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 

muudetakse nende alusakte; ning ELi 

toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 

uutele avaliku ja erasektori partnerlustele 

ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 

[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 

punkti b alapunktides v või vii] osutatud 

rahastamisasutustele. Sellist koostööd 

kasutatakse ainult siis, kui soovitud 

eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 

õigustavad; 

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 

lepingu artiklis 187 nimetatud 

ühisettevõtetele, kes on asutatud 

seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 

muudetakse nende alusakte, võttes 

täielikult arvesse niisuguse kulude ja 

tulude analüüsi tulemusi, mis tuleb teha 

kõnealuse vahendi ettenähtud 

mõjuhinnangu raames; ning ELi 

toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 

uutele avaliku ja erasektori partnerlustele 

ning muudele määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 artikli [55 lõike 1 punkti b 

alapunktides v või vii] osutatud 

rahastamisasutustele. Sellist koostööd 

kasutatakse ainult siis, kui soovitud 

eesmärgid, kooskõla olemasolevate ELi 

poliitiliste eesmärkidega ja olemasolevad 

ressursid seda õigustavad või kui muud 

partnerluse vormid ei täida eesmärke või 

ei tekita vajalikku võimendust; 

(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 

leping, milles on määratletud 

koostööeesmärgid, partnerite võetud 

kohustused, peamised tulemuslikkuse 

näitajad ning soovitavad väljundid, samuti 

on seal märgitud teadus- ja 

innovatsioonitegevus, mida on vaja 

programmist „Horisont 2020” toetada. 

(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 

leping, milles on määratletud 

koostööeesmärgid, partnerite võetud 

kohustused, peamised tulemuslikkuse 

näitajad ning soovitavad väljundid, samuti 

on seal märgitud teadus- ja 

innovatsioonitegevus, mida on vaja 

programmist „Horisont 2020” toetada. 

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 

valitakse välja avalikult ja läbipaistvalt 

järgmiste kriteeriumide alusel: 

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 

valitakse välja ja rakendatakse lähtuvalt 

avatuse, läbipaistvuse, tõhususe ja 

tulemuslikkuse kriteeriumitest, samuti 

arvestades määruse (EL) nr xxxx/2012 

[Osalemise ja levitamise eeskirjad] artiklis 

X sätestatud kriteeriumite täitmist. 

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;  

(b) mõju ulatus tööstusalasele 

konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 

majanduskasvule ja sotsiaal-

majanduslikele probleemidele; 

 

(c) kõikide partnerite pikaajaline 

pühendumus, mille aluseks on ühine 

tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 

eesmärgid; 

 

(d) asjaomaste ressursside maht ning  
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võimalus leida lisainvesteeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni; 

(e) iga partneri roll on selgelt määratletud 

ja valitud perioodi peamistes 

tulemuslikkuse näitajates on kokku 

lepitud. 

 

 3 a. Avaliku ja erasektori partnerlustega 

hõlmatud teadusuuringute prioriteete 

rahastatakse ka tööprogrammide kaudu 

regulaarsete pakkumiskutsetega.  

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Avaliku sektori sisene partnerlus Avaliku sektori sisene partnerlus 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 

avaliku sektori sisese partnerluse 

tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 

riikliku või rahvusvahelise tasandi 

meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 

avaliku sektori sisese partnerluse 

tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 

riikliku või rahvusvahelise tasandi 

meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu. 

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 

vahelistele ühise kavandamise algatustele. 

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 

vahelistele ühise kavandamise algatustele 

ning need algatused võivad hõlmata 

piirkondi ja linnu, kui see on asjakohane. 

Liidu rahaline toetus on oma loomult 

piiratud ning sõltub alati läbipaistvuse 

demonstreerimisest, liikmesriikide suurest 

osalusest, liidu lisandväärtuse 

olemasolust ja ressursside täiendavusest. 

Lisarahastamine piirdub algatustega, mis 

on alaliselt avatud kõikidest 

liikmesriikidest pärit osalejatele. 

2. Avaliku sektori sisest partnerlust võib 

toetada nii artikli 5 lõikes 2 nimetatud 

prioriteetide siseselt kui ka üleselt, 

eelkõige alljärgneva kaudu: 

2. Avaliku sektori sisest partnerlust võib 

toetada nii artikli 5 lõikes 2 nimetatud 

prioriteetide siseselt kui ka üleselt, 

eelkõige alljärgneva kaudu: 

(a) rahastamisvahend ERA-NET, milles 

kasutatakse toetusi avaliku sektori sisese 

partnerluse toetamiseks selle 

ettevalmistamisel, võrgutöö struktuuride 

(a) rahastamisvahend ERA-NET, milles 

kasutatakse toetusi avaliku sektori sisese 

partnerluse toetamiseks selle 

ettevalmistamisel, võrgutöö struktuuride 
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loomisel, ühismeetmete väljatöötamisel, 

elluviimisel ja kooskõlastamisel ning 

üksikute ühiste projektikonkursside ja 

riigiüleste meetmete rahalisel täiendamisel; 

loomisel, ühismeetmete väljatöötamisel, 

elluviimisel ja kooskõlastamisel ning 

üksikute ühiste projektikonkursside ja 

riigiüleste meetmete rahalisel täiendamisel; 

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 

kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 185 rakendatavates 

programmides. 

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 

kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 185 rakendatavates 

programmides, vajadusel piirkondlike 

omavalitsuste osalusel. 

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 

sellest, kas osalejad on teinud varem 

ühiste projektikonkursside ja meetmete 

jaoks märkimisväärseid rahalisi eraldisi 

või mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 

eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 

projektikonkursside ja meetmete 

rakendamise korda. Samuti võib seda 

kasutada ELi toimimise lepingu 

artikli 185 kohase algatuse 

ettevalmistamiseks. 

 

Punktiga b seoses tehakse selliseid 

algatusi ainult siis, kui on vaja 

sihtotstarbelist rakendusstruktuuri ning 

osalevad riigid on võtnud suuri rahalisi 

kohustusi lõimituse saavutamiseks 

teaduslikul, juhtimise ja rahalisel 

tasandil. Peale selle võetakse punktis b 

nimetatud algatuste ettepanekute 

väljavalimisel arvesse kõiki järgmisi 

kriteeriume: 

 

(a) soovitud eesmärk ning selle seosed 

programmi „Horisont 2020” 

eesmärkidega ja liidu laiemate 

poliitikaeesmärkidega on selgelt 

määratletud; 

 

(b) osalevad riigid on võtnud endale 

selged rahalised kohustused, kusjuures 

varem on võetud kohustus ühendada 

riiklikud ja/või piirkondlikud 

investeeringud riikidevahelisi 

teadusuuringuid ja innovatsiooni silmas 

pidades; 

 

(c) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;  

(d) asjaomaste programmide ulatuse ja 

arvu piisav suurus ning nende tegevuste 

sarnasus ja asjaomaste teadusuuringute 
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osakaal, mida neis ette võetakse; 

(e) ELi toimimise lepingu artiklis 185 

sätestatu on eesmärkide saavutamiseks 

kõige sobivam. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 

rahvusvahelised organisatsioonid võivad 

osaleda programmi „Horisont 2020” 

kaudsetes meetmetes määruses (EL) 

XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 

tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega edendatakse nii 

programmi „Horisont 2020” siseselt kui ka 

väliselt, et saavutada eelkõige järgmised 

eesmärgid: 

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 

rahvusvahelised organisatsioonid võivad 

osaleda programmi „Horisont 2020” 

kaudsetes meetmetes määruses (EL) 

XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 

tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega edendatakse ja 

lõimitakse programmi „Horisont 2020”, et 

saavutada eelkõige järgmised eesmärgid: 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades. 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine, 

täiendades välis- ja arenguprogramme 

ning rahvusvahelisi kohustustusi, näiteks 

aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) ülemaailmaliselt 

konkurentsivõimeliste tippkeskuste 

loomise toetamine, millega muudetakse 

Euroopa Liit maailma tasemel juhtivaks 

uuenduslike teadusuuringute ja 

innovatsiooni ülemaailmaliseks 

keskuseks. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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. 

2. Sihtotstarbelised meetmed, mille 

eesmärk on edendada koostööd 

konkreetsete kolmandate riikide või nende 

rühmadega, eelkõige ELi strateegiliste 

partneritega, viiakse ellu ühishuvist ja 

mõlemapoolsest kasust lähtudes. Need 

meetmed hõlmavad eeskätt arenguriikide 

suutlikkuse suurendamist 

teadusuuringute osas ja koostööprojekte, 

mis keskenduvad nende riikide 

konkreetsetele vajadustele. Nimetatud 

koostöö raames võetakse arvesse liidu 

äärepoolseimate piirkondade ja liiduga 

seotud ülemeremaade ja -territooriumide 

teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Julgustada tuleks samasugust kolmandate 

riikide programmide avatust. Võimalikult 

suure mõju tagamiseks edendatakse 

kooskõlastamist ja koostoimet 

assotsieerunud riikide ja liikmesriikide 

algatuste vahel. 

Julgustada ja korrapäraselt jälgida tuleks 

samasugust kolmandate riikide 

programmide avatust. Võimalikult suure 

mõju tagamiseks edendatakse 

kooskõlastamist ja koostoimet 

assotsieerunud riikide ja liikmesriikide 

algatuste vahel. 
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Selgitus 

Kolmandate riikide programmide korrapärane jälgimine on vajalik kindlustamaks, et liidu 

tagatud juurdepääs programmile „Horisont 2020” oleks vastastikune. Niisuguse jälgimise 

käigus tehakse kindlaks muutused kolmandate riikide tavades, mis võivad õõnestada 

kõnealust soovitavat vastastikust juurdepääsu. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koostöö eesmärkide seadmisel 

arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 

koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 

samuti võimalike puudusi kolmandate 

riikide intellektuaalomandi kaitse 

süsteemides. 

Koostöö eesmärkide seadmisel 

arvestatakse liidu poliitika muutusi, 

sealhulgas välis- ja arengupoliitikat. 

Selgitus 

Rahvusvahelist koostööd tuleks ellu viia ühishuvist ja mõlemapoolsest kasust lähtudes. 

Üldisel tasandil, kus asub raamprogramm, võib teatava hulga piiravate kriteeriumide 

lisamine osutuda kahjulikuks. Siinkohal esitatud suunatud tegevuste määratlus põhineb 

seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi I lisas esitatul. See on kooskõlas 

väljavalitud sektoritega, millele EL on otsustanud anda oma arenguabi. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Luuakse vajalik kooskõla rände-, 

varjupaiga- ja arengupoliitikaga, et 

vältida ajude äravoolu arenguriikidest. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Peale selle rakendatakse programmi 

„Horisont 2020” I lisa III osa punkti 6.3.2 

alapunktis d sätestatud erieesmärgi 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond” all horisontaalseid ja 

valdkonnaüleseid meetmeid, millega 

edendatakse rahvusvahelise koostöö 

strateegilist arendamist. 

3. Peale selle rakendatakse programmi 

„Horisont 2020” I lisa III osa punkti 6.3.2 

alapunktis d sätestatud erieesmärgi 

„Euroopa mõistmine muutuvas maailmas 

- kaasav, innovatiivne ja oma tegevusi 

analüüsiv ühiskond” all horisontaalseid ja 

valdkonnaüleseid meetmeid, millega 

edendatakse rahvusvahelise koostöö 

strateegilist arendamist. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Osalejate halduskoorma 

vähendamiseks aktsepteerib komisjon 

toetusesaajate riiklikke 

raamatupidamistavasid.  

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Toetusesaajad, kes on teostanud oma 

auditeid kolme järjestikuse aasta jooksul 

nõuetekohaselt, peavad läbima vähem 

range auditeerimismenetluse, 

edendamaks usaldusel põhinevat 

lähenemist. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Komisjon võtab programmi 

„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 

teabevahetusmeetmed, sealhulgas 

teabevahetusmeetmed seoses rahalist 

toetust saanud projektide ja selle 

tulemustega. Kõnealustele 

teabevahetusmeetmele programmi 

„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 

peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 

poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 

niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 

määruse üldeesmärgiga. 

Komisjon rakendab programmi „Horisont 

2020” käsitlevaid teavitus- ja 

teabevahetusmeetmeid, sealhulgas 

teabevahetusmeetmeid seoses rahalist 

toetust saanud projektide ja nende 

tulemustega. Kõnealustele 

teabevahetusmeetmele programmi 

„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 

peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 

poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 

niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 

määruse üldeesmärgiga. Eelkõige esitab 

komisjon liikmesriikidele õigeaegset ja 

põhjalikku teavet. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 

programmi „Horisont 2020” alusel toetust 

saavate meetmete ühine ülesanne. 

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 

programmi „Horisont 2020” alusel toetust 

saavate meetmete ühine ülesanne. Kogu 

programmi „Horisont 2020” puudutav 

teave ja suhtlus, sh toetatud projekte 

puudutavad teabevahetusmeetmed, 

tehakse kõikide kodanike jaoks 

kättesaadavaks ja ligipääsetavaks ning 

avaldatakse digitaalselt. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lihtsustamaks juurdepääsu teabele ja 

töötamaks välja vahendit, mis rahuldaks 

teadusringkondade kogu teabevajadust, 

ning võttes arvesse vajadust läbipaistvuse 
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järele, tuleks ühenduse teadus- ja 

arendustegevuse teabeteenistus 

(CORDIS) digitaalse instrumendina 

selgemal ja paindlikumal viisil läbi 

vaadata ja reformida. Uus CORDIS peab 

valmima enne 31. maid 2013. 

Selgitus 

Hetkel on CORDIS üks kõige keerulisemaid programme, millele on lahendust vaja. Kui me 

soovime ühiskonna, teadlaste ja ettevõtete jaoks teabele juurdepääsu hõlpsamaks muuta, 

peame selle programmi läbi vaatama ning laiendama teavet ning hõlbustama juurdepääsu 

kõikidele ettepanekutele ja toetustele. 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige liiduga seotud ülemeremaade ja 

–territooriumide või alaesindatud 

piirkondade või osalejate jaoks, sh 

puuetega teadlaste ja osalejate jaoks; 

Selgitus 

Rõhku tuleb panna puuetega inimestele ja nende juurdepääsuvajadusele tegevustele, mis on 

seotud programmi „Horisont 2020" kohta käiva teabe, suhtluse ja levitamisega. Lisaks sellele 

on olemas võimekuse suurendamise vajadus, kuna puuetega isikud ja nende 

esindusorganisatsioonid on ebapiisavalt esindatud rühmad nii teadusuuringute ja 

innovatsiooni programmides kui dialoogis ja konsultatsioonides avalikkusega. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) sihtotstarbeline abi projektidele ja 

konsortsiumidele, et nad saaksid omandada 

teabe ja tulemuste optimaalseks 

(b) sihtotstarbeline abi projektidele ja 

konsortsiumidele, et nad saaksid piisava 

juurdepääsu, et omandada teabe ja 
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levitamiseks vajalikud oskused; tulemuste optimaalseks levitamiseks 

vajalikud oskused; 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 

projekti (sh teiste rahastamisallikatega 

projektide) tulemused, et koostada 

kasutajasõbralikke andmebaase ja 

aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 

leidudest; 

(c) meetmed, mis ühendavad ja hindavad 

mitme eri projekti (sh teiste 

rahastamisallikatega projektide) tulemusi, 

et pakkuda kasutajasõbralikke ja 

ligipääsetavaid digitaalseid andmebaase ja 

koostada aruandeid, milles on kokkuvõte 

peamistest leidudest, ning vajadusel nende 

edastamisest ja levitamisest 

teadlaskonnale, tööstusele ja üldsusele; 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) algatused, mis soodustavad arutelu 

avalikkusega teaduse, tehnika ja 

innovatsiooniga seotud teemadel ning 

sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 

meetodite ja tehnoloogia kasutamist. 

(e) algatused, mis soodustavad 

akadeemiliste ringkondade kaasamise 

kaudu arutelu avalikkusega teaduse, 

tehnika ja innovatsiooniga seotud teemadel 

ning sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 

meetodite ja tehnoloogia kasutamist, 

eelkõige selleks, et aidata suurendada 

avalikkuse teadlikkust teadus- ja 

innovatsioonitegevuste eelistest 

ühiskonnaprobleemide lahendamisel.  
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Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) algatused, mis hõlmavad ja 

edendavad kodanikuühiskonna ning selle 

organisatsioonide või institutsioonide 

osalust teadustöö ja innovatsiooni 

protsessi ning soodustavad avatud, 

teaduspõhiseid arutelusid tähtsaimatel 

ühiskondlikel teemadel. 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 

loodud kontrollisüsteem peab pakkuma 

mõistlikku kindlust selles, et projektide 

tulemuslikkuse ja tõhususega seotud 

riskide juhtimine on piisav ning nende 

raames tehtud tehingud on õiguspärased ja 

korrakohased, arvestades seejuures 

programmide mitmeaastalisust ja 

asjaomaste maksete laadi. 

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 

loodud kontrollisüsteem peab pakkuma 

mõistlikku kindlust selles, et projektide 

tulemuslikkuse ja tõhususega seotud 

riskide maandamine ja juhtimine on piisav 

ning nende raames tehtud tehingud on 

õiguspärased ja korrakohased, arvestades 

seejuures programmide mitmeaastalisust ja 

asjaomaste maksete laadi. 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 

kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 

seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 

kulusid kõikidel tasanditel ning seda, et 

programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 

võimalik saavutada ning sellesse saab 

kaasata kõige paremad teadlased ja kõige 

uuenduslikumad ettevõtted. 

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 

kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 

seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 

kulusid kõikidel tasanditel, sealhulgas 

toetusesaajate tasandil, ning seda, et 

programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 

võimalik saavutada ning sellesse saab 

kaasata kõige paremad teadlased ja kõige 
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uuenduslikumad ettevõtted. 

Selgitus 

Halduskulusid, mis võivad toetusesaajatel tekkida kontrollinõuete täitmiseks, tuleb tunnustada 

ja arvesse võtta. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Määratakse ajutine vahendaja, kes 

peab tagama nimetatud eeskirjade 

ühetaolise tõlgendamise. Eeskirjade ja 

menetluste tõlgendamisega seotud 

konflikti korral, mille aluseks võib olla 

mis tahes huvitatud isiku läbi viidud uus 

sõltumatu audit, võib komisjon lahendada 

nimetatud konflikti ajutise vahendaja 

esitatud arvamuse põhjal tehtud 

kompromissiga.  

Selgitus 

Kuuenda ja seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi ajal tekkis terve rida 

konflikte seoses toetusesaajate poolt eeskirjade tõlgendamisega, mistõttu osutus Euroopa 

Komisjoni läbi viidud auditite ja nende tulemuste kohaselt kasulikuks rakendada 

vahendusmenetlust, et vältida kohtus käimist. Samuti on kohtus käimise vältimiseks vaja 

korraldada kompromissmenetlust, et lahendada kiiresti konflikte. 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 

võib komisjon auditeid korraldada kuni 

nelja aasta jooksul pärast lõppmakse 

tegemist. 

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 

võib komisjon auditeid korraldada kuni 

kahe aasta jooksul pärast projekti 

lõpuleviimist. 
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Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 

summa kohta. 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle ning 

avaliku ja erasektori partnerluse ning 

avaliku sektori sisese partnerluse 

rakendamise ja rahastamise üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

ja näitajaid valdkonnaüleste teemade 

kohta nagu sooline võrdõiguslikkus, 

vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon, jätkusuutlikkus ja 

kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 

seotud kulutuste summa kohta, eeskätt 

erasektori ja VKEde osaluse kohta ning 

meetmete tegeliku mõju kohta osalejate 

ringi laiendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Et saavutada tulevane liidu keskkond, 

mis pakub jõukuse ja elukvaliteedi 

tegelikku kasvu, tuleb programmi 

„Horisont 2020” rakendamise ajal 

korrapäraselt ja tõhusalt teostada 

järelevalvet majanduslike, sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste tahkude vahelise 

tasakaalu üle. Sel eesmärgil loob 

komisjon eelnevalt selge ja läbipaistva 

mehhanismi niisuguse järelevalve jaoks. 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 

kohta aruande ja levitab tulemusi. 

2. Komisjon koostab lõigetes 1 ja 1 a 

osutatud järelevalve tulemuste kohta 

aruande ja levitab tulemusi, kasutades 

vajadusel ühiste võtmetähtsusega 

indikaatorite komplekti, mis on erinevate 

vahendite lõikes võrreldavad. See 

esitatakse eelkõige Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hindamine Vahekokkuvõte 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hindamised viiakse läbi piisavalt 

varakult, et nende tulemusi saaks kasutada 

otsustamisel. 

1. Läbivaatamised ja hindamised viiakse 

läbi piisavalt varakult, et nende tulemusi 

saaks kasutada otsustamisel. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 

komisjon sõltumatute ekspertide abiga 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse 

hindamise. Rahalise toetuse teine eraldis 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

välja jäetud 
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Tehnoloogiainstituudile vastavalt artikli 6 

lõikele 3 tehakse pärast kõnealust 

hindamist. Läbivaatamise käigus 

hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse 

edusamme järgneva alusel: 

(i) artikli 6 lõikes 3 sätestatud rahalise 

toetuse esimesest eraldisest kasutatud 

summa, tehes vahet teadmis- ja 

innovaatikakogukondade esimese vooru 

algatusteks kasutatud toetussumma ja 

teise vooru algkapitali vahel, ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi suutlikkus 

tõmmata ligi teadmis- ja 

innovaatikakogukondade partnerite ja 

erasektori rahalisi vahendeid, nagu on 

sätestatud määruses XX/2012 

[läbivaadatud EIT määrus]; 

 

(ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 

ajastus ning olemasolevad programmi 

kohased finantsvajadused vastavalt nende 

konkreetsele arengule; ning 

 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning 

erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas”. 

 

Selgitus 

Teadmis- ja innovaatikakogukondade järgmine põlvkond käivitatakse 2014. aastal ning 

eelarve võetakse järk-järgult kasutusele vastavalt nende iga-aastastele tulemustele. Kuna 

valdkondlik maastik on igas sektoris erinev, tundub olevat parem lähenemisviis lähtuda 

eelarveliste otsuste tegemisel igast teadmis- ja innovaatikakogukonnast eraldi, mitte 

otsustada uute teadmis- ja innovaatikakogukondade üle teiste teadmis- ja 

innovaatikakogukondade tulemuste alusel. 
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Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse 

hindamist, korraldab komisjon hiljemalt 

2017. aasta lõpus sõltumatute ekspertide 

abiga programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

tegevuse vahehindamise, milles 

käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 

tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 

ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 

edasise lihtsustamise võimalusi ja 

Euroopa lisaväärtust. Hindamisel 

arvestatakse ka rahastamise saamise 

võimalusi kõikides piirkondades asuvate 

osalejate, VKEde ja sugude võrdse 

esindatuse edendamise jaoks. Lisaks 

vaadeldakse hindamisel meetmete panust 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 

ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 

seisukohalt. 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi, 

korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 

lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

tegevuse vahekokkuvõtte.  

 Vahekokkuvõtte raames hinnatakse 

põhjalikult nii olemasolevaid kui ka uusi 

avaliku ja erasektori partnerlusi, 

sealhulgas ühiseid tehnoloogiaalgatusi, et 

analüüsida nende Euroopa 

lisandväärtust, ning komisjon esitab 

vajaduse korral ettepanekuid nende 

juhtimise ja toimimise parandamiseks, et 

tagada veelgi tõhusam ja tulemuslikum 

mõju, avatud ja läbipaistev toimimine 

ning vältida huvide konflikti. Komisjon 

esitab nimetatud hindamise tulemused 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 Kui põhjalik hindamine paljastab, et 
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Euroopa lisaväärtuse kriteerium ei ole 

piisavalt täidetud, võivad Euroopa 

Parlament ja nõukogu otsustada nende 

avaliku ja erasektori partnerluste 

rahastamise peatada. 

 Vahekokkuvõttes võetakse arvesse 

teadusuuringute tulemuste levitamise ja 

kasutamise aspekte. Vahekokkuvõttes 

hinnatakse programmi „Horisont 2020” 

eri osade edusamme järgmise alusel: 

 (i) programmi „Horisont 2020” 

eesmärkide saavutused (tulemuste ja mõju 

tasandil eriprogrammi II lisas esitatud 

näitajate alusel), meetmete jätkuv 

asjakohasus; 

 (ii) ressursside tulemuslikkus ja 

kasutamine, pöörates erilist tähelepanu 

valdkonnaülestele meetmetele ja muudele 

artikli 13 lõikes 1 osutatud elementidele; 

ning 

  (iii) liidu lisandväärtus. 

 Vahekokkuvõttes arvestatakse ka edasise 

lihtsustamise võimalusi ja rahastamise 

saamise võimalusi kõikides piirkondades 

asuvate osalejate, VKEde ja sugude võrdse 

esindatuse edendamise jaoks. Lisaks 

vaadeldakse selle käigus meetmete panust 

liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 

ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 

seisukohalt. Seda juhitakse 

liikmesriikidega koostöös, et tagada 

liikmesriikides ja kohalikes omavalitsustes 

ellu viidava teadustegevuse ja 

innovatsioonipoliitika täiendatavus ja 

liidu lisandväärtus. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõike 1 punktis b osutatud 
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vahekokkuvõtte raames peaks komisjon 

esitama võimaluse korral konkreetsed 

tõendid liidu eelarve ja liikmesriikide 

eelarvete vahelise vastastikuse 

täiendavuse ja koostoimete kohta, mis on 

seotud Euroopa 2020. aasta teadus- ja 

arendustegevuse eesmärgi saavutamise ja 

ELi 2020. aasta innovatsiooni 

põhinäitajaga. 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Hiljemalt 2016. aasta lõpus ja seejärel 

iga kahe aasta järel korraldab komisjon 

Euroopa organisatsioonide ja kolmandate 

riikide organisatsioonide 

uurimisprogrammide vastastikuse 

juurdepääsetavuse läbivaatamise. Selline 

läbivaatamine peab olema esitatud 

erinevate riikide kaupa ja sisaldama 

nende toetuste võrdlust, mida kolmandate 

riikide organisatsioonid saavad 

programmist „Horisont 2020” ja mida 

Euroopa organisatsioonid saavad 

kolmandate riikide 

uurimisprogrammidest. 

Selgitus 

Tagamaks, et kolmandate riikide organisatsioonide juurdepääs programmile „Horisont 

2020” oleks ka tegelikult vastastikune, tuleks korrapäraselt läbi vaadata juurdepääs ja 

kontrollida programmi „Horisont 2020” toetuste jagamist kolmandate riikide 

organisatsioonidele. 
 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 26 a 

 Volituste delegeerimine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel.  

 2. Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates [XX]. 

Komisjon koostab delegeeritud volituse 

kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 

viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituse 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist.  

 3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal kehtetuks tunnistada. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba kehtivate 

delegeeritud õigusaktide kehtivust.  

 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 

üheaegselt teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 5. Artikli 6 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
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võrra. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõigud 1 – 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamprogrammi „Horisont 2020” 

üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste- 

ja innovatsioonipõhine majandus, 

soodustades ühtlasi säästvat arengut. 

Raamprogramm toetab Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Raamprogrammi „Horisont 2020” 

üldeesmärk on luua kogu liidus teadmiste- 

ja innovatsioonipõhine ühiskond ning 

maailmas juhtiv majandus, soodustades 

ühtlasi säästvat arengut. Raamprogramm 

toetab Euroopa 2020. aasta strateegia ja 

liidu teiste poliitikate elluviimist ning 

Euroopa teadusruumi saavutamist ja 

toimimist. 

Tulemuslikkuse näitajad, mida kasutatakse 

üldeesmärgi poole liikumise hindamiseks, 

on: 

Tulemuslikkuse näitajad, mida kasutatakse 

üldeesmärgi poole liikumise hindamiseks, 

on: 

– Euroopa 2020. aasta strateegia teadus- ja 

arendustegevuse eesmärk (3 % SKPst); 

– Euroopa 2020. aasta strateegia teadus- ja 

arendustegevuse eesmärk (3 % SKPst); 

– Euroopa 2020. aasta strateegia 

innovatsiooni põhinäitaja. 

– Euroopa 2020. aasta strateegia 

innovatsiooni põhinäitaja. 

 – järgmised inimressursside näitajad: 

töötavas elanikkonnas teadlaste osakaalu 

(täistööajale taandatud töötajate arv) 

muutus; naiste osakaalu muutus teadlaste 

koguarvus; muutused välismaalt teadlaste 

ligimeelitamises ja teadlaste ajude 

äravoolus. 

 Kõiki tulemuslikkuse näitajaid 

kasutatakse selleks, et tuua esile muutusi, 

vähendada oluliselt tasakaalustamatust 

teadusuuringutes osalemise osas ELis 

ning võimaldada võrdlust rahvusvahelisel 

tasandil. 

Üldeesmärki püütakse saavutada kolme 

eraldiseisva, kuid üksteist võimendava 

prioriteedi kaudu, millest igal on oma 

erieesmärgid. Neid rakendatakse lõimitult, 

et soodustada erieesmärkide vahelist 

koostoimet, vältida kattumist ja suurendada 

Üldeesmärki püütakse saavutada kolme 

eraldiseisva, kuid üksteist võimendava 

prioriteedi kaudu, millest igal on oma 

erieesmärgid. Neid rakendatakse lõimitult, 

et soodustada erieesmärkide vahelist 

koostoimet, vältida kattumist ja suurendada 
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ühismõju. ühismõju. 

 Kõik kolm prioriteeti hõlmavad 

rahvusvahelist mõõdet. Rahvusvaheline 

teadus- ja tehnoloogiline koostöö on liidu 

jaoks esmatähtis küsimus ning see on eriti 

oluline nii eesliini- kui ka alusuuringute 

jaoks, et saada kasu uutest võimalustest 

teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Seega 

jäetakse artikli 21 lõigetes 2 ja 3 

kirjeldatud rahvusvahelise koostöö osa 

vähemalt eelmise raamprogrammi 

tasemele. Eeskätt toetatakse programmiga 

„Horisont 2020“ rahvusvahelise koostöö 

kolme peamist mõõdet: 

 – edendatakse teaduslik-tehnilist koostööd 

kõige arenenumate teadmuskeskustega 

maailmas, et saavutada kõige kõrgemad 

tipptaseme standardid ja neid jagada ning 

osaleda konkurentsis kõige kõrgematel 

tasanditel; 

 – edendatakse rahvusvahelist suutlikkuse 

suurendamise alast teaduslik-

tehnoloogilist koostööd ning aidatakse 

liidus institutsioonidel kohe algusest peale 

toetada kogu maailmas teadus- ja 

arendustegevuse suutlikkuse ja 

inimressursside kiiret arengut ning 

jagada sellest tulenevaid hüvesid; 

 – edendatakse kogu maailmas rahu ja 

stabiilsuse saavutamiseks tehtavat 

teaduslik-tehnoloogilist koostööd ning 

tunnustatakse olulist panust, mida 

teaduse ja teadusuuringute inim- ja 

ühiskondlikud väärtused võivad anda 

habraste ühiskondade tugevdamisse ning 

rahvusvaheliste konfliktide lahendamisse. 

Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 

„Horisont 2020” raamprogrammi 

üldeesmärgi ja prioriteetide saavutamisele 

kaasa erieesmärgiga pakkuda liidu poliitika 

jaoks kliendikeskset teaduslik-tehnilist 

tuge. 

Teadusuuringute Ühiskeskus aitab 

„Horisont 2020” raamprogrammi 

üldeesmärgi ja prioriteetide saavutamisele 

kaasa erieesmärgiga pakkuda liidu poliitika 

jaoks kliendikeskset teaduslik-tehnilist 

tuge. Teadusuuringute Ühiskeskuse liidu 

lisandväärtust hinnatakse muu hulgas 

järgmiste näitajate alusel: 

 – Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilise 

ja teadusliku toe konkreetse mõju 
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ilmnemise juhtude arv seoses liidu 

poliitikaga; 

 – vastastikuse eksperdihinnangu saanud 

publikatsioonide arv. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab „Horisont 

2020” raamprogrammi üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele kaasa 

erieesmärgiga lõimida teadusuuringute, 

innovatsiooni ja hariduse teadmiste 

kolmnurk. EIT tulemuslikkuse 

hindamiseks kasutatavad näitajad on: 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab „Horisont 

2020” raamprogrammi üldeesmärgi ja 

prioriteetide saavutamisele kaasa 

erieesmärgiga lõimida teadusuuringute, 

innovatsiooni ja kõrghariduse teadmiste 

kolmnurk. EIT tulemuslikkuse 

hindamiseks kasutatavad näitajad on: 

– teadmis- ja innovaatikakogukondadesse 

kaasatud organisatsioonid (ülikoolid, 

ettevõtted ja teadusasutused); 

– teadmis- ja innovaatikakogukondadesse 

kaasatud organisatsioonid (ülikoolid, 

ettevõtted ja teadusasutused); 

– uuenduslike toodete ja protsesside 

väljatöötamiseni viinud koostöö teadmiste 

kolmnurgas. 

uuenduslike toodete, teenuste ja 

protsesside väljatöötamiseni viinud 

koostöö teadmiste kolmnurgas. 

Käesolevas lisas on sätestatud artikli 5 

lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud tegevuste ja 

erieesmärkide põhisuunad. I osa. 

Käesolevas lisas on sätestatud artikli 5 

lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud tegevuste ja 

erieesmärkide põhisuunad. I osa. 

 Õige tasakaalu saavutamiseks 

konsensuspõhise ja probleemiderohkema 

teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni vahel tuleb toetada avatud 

konkursikutsete (järgides alt üles 

põhimõtet) kasutamist kiirmenetlustega, 

et tagada uuenduslike projektide kiire 

realiseerimine. Lisaks tuleb leida õige 

tasakaal väiksemate ja suuremate 

projektide vahel ühiskonnaprobleemide 

ning progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia valdkonnas, võttes 

arvesse konkreetset sektori struktuuri 

ning tegevuse, tehnoloogia ja 

teadusuuringute maastiku tüüpi. 

 Euroopa piirkondades ja liikmesriikides 

teadus- ja innovatsioonilõhe kaotamisele 

kaasaaitamiseks arendatakse välja 

täiendavus ja koostoime 

struktuurifondidega nii programmile 

eelnevates etappides (suutlikkuse 

suurendamine liikmesriikides, et 

valmistada paremini ette nende osalemist 

programmis „Horisont 2020”) kui ka 
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järgnevates etappides (programmist 

„Horisont 2020” tulenevate 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tulemuste kasutamine ja levitamine). 

Võimaluse korral edendatakse kõnealuse 

kahe vahendi koostalitlusvõimet. 

Ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 

rahastamist. Koostoimet taotletakse 

eelkõige tipptasemel teadmiste 

laiendamise ja osalemise laiendamise 

eesmärgi raames sätestatud tegevuses, 

Euroopale huvipakkuva teadustaristu 

piirkondlikes partnerüksustes ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi (EIT) ning selle 

teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kaudu teostatavas tegevuses. 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – I osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle osa eesmärk on parandada ja 

laiendada liidu teadusbaasi ning ühendada 

Euroopa teadusruum, et liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni süsteem 

oleks maailma tasandil 

konkurentsivõimelisem. See koosneb 

neljast erieesmärgist. 

Selle osa eesmärk on parandada ja 

laiendada liidu teadusbaasi ning ühendada 

Euroopa teadusruum, et liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni süsteem 

oleks maailma tasandil 

konkurentsivõimelisem. See koosneb viiest 

erieesmärgist. 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab andekatel ja loova 

mõtlemisega teadlastel uurida oma 

meeskonnaga kõige paljulubavamaid 

teemasid teaduse eesliinil. 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab andekatel ja loova 

mõtlemisega teadlastel uurida oma 

meeskonnaga kõige paljulubavamaid 

teemasid teaduse eesliinil. 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 

suurendada Euroopa võimet teha 

tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 

soodustatakse eri teadusharude vahelist 

koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 

teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus teaduste 

ja tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 

suurendada Euroopa võimet teha 

tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 

soodustatakse eri teadusharude vahelist 

koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 

teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 
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tehnoloogia kõige paljulubavamate, 

kujunemisjärgus olevate valdkondade 

arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

tehnoloogia kõige paljulubavamate, 

kujunemisjärgus olevate valdkondade 

arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

(c) Marie Curie nimelised meetmed 

pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 

teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 

vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 

piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 

kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 

ette praeguste ja tulevaste 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. 

(c) Marie Skłodowska-Curie nimelised 

meetmed pakuvad suurepärast ja 

uuenduslikku teaduskoolitust ning köitvaid 

teadmiste vahetamise ja karjäärivõimalusi 

ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete, sh 

VKEde teadlaste piiriülese ja 

valdkondadevahelise liikuvuse kaudu, et 

valmistada neid võimalikult hästi ette 

praeguste ja tulevaste 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 

edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 

innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 

ning toetatakse täiendatavalt liidu 

asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 

koostööga. 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse ja toetatakse olemasolevat ja 

uut Euroopa teadustaristut ning aidatakse 

kaasa selle toimimisele Euroopa 

teadusruumis, edendades selle 

innovatsioonipotentsiaali, meelitades ligi 

maailmatasemel teadlasi, koolitades 
inimkapitali ning toetades seda täiendavalt 

liidu poliitikaga rahvusvahelise koostöö 

vallas. 

 
(d a) Tipptasemel teadmiste levitamine ja 

osalemise laiendamine päästab valla 

Euroopa talendipagasi potentsiaali 

poliitika tundmaõppimise, võrgustike 

loomise ja koolitusvõimaluste toetamise 

abil. 

Kõigi nende puhul on kinnitust leidnud 

suur liidu lisaväärtus. Ühiselt moodustavad 

need jõulise ja tasakaalus kogumi tegevusi, 

mis aitavad koos riikliku ja piirkondliku 

tasandi tegevustega täita Euroopa suurt 

vajadust tipptasemel teaduse ja tehnoloogia 

järele. Ühte programmi koondamine 

võimaldab muuta need sidusamaks, 

ratsionaalsemaks, lihtsamaks ja 

sihtotstarbelisemaks, säilitades ühtlasi 

nende järjepidevuse, mis on tähtis tõhususe 

saavutamiseks. 

Kõigi nende puhul on kinnitust leidnud 

suur liidu lisaväärtus. Ühiselt moodustavad 

need jõulise ja tasakaalus kogumi tegevusi, 

mis aitavad koos riikliku, piirkondliku ja 

kohaliku tasandi tegevustega täita Euroopa 

suurt vajadust tipptasemel teaduse ja 

tehnoloogia järele. Ühte programmi 

koondamine võimaldab muuta need 

sidusamaks, ratsionaalsemaks, lihtsamaks 

ja sihtotstarbelisemaks, säilitades ühtlasi 

nende järjepidevuse, mis on tähtis tõhususe 

saavutamiseks. 

Tegevused on sisuliselt tulevikku suunatud, 

parandavad oskusi pikemas perspektiivis, 

keskenduvad teaduse, tehnoloogia, 

Tegevused on sisuliselt tulevikku suunatud, 

parandavad oskusi pikemas perspektiivis, 

keskenduvad teaduse, tehnoloogia, 
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teadlaste ja uuenduste järgmisele 

põlvkonnale ning toetavad liidu, 

assotsieerunud riikide ja kogu maailma 

arenevaid talente. Tegevuste teaduslikkust, 

peamiselt alt üles suunatust ja uurijate 

määratavat rahastamiskorda arvestades on 

Euroopa teaduskogukonnal suur roll 

programmi raames uuritavate 

teadusuundade määramisel. 

teadlaste ja uuenduste järgmisele 

põlvkonnale ning toetavad liidu, 

assotsieerunud riikide ja kogu maailma 

arenevaid talente. Tegevuste teaduslikkust, 

peamiselt alt üles suunatust ja uurijate 

määratavat rahastamiskorda arvestades on 

Euroopa teaduskogukonnal suur roll 

programmi raames uuritavate 

teadusuundade määramisel. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – II osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle osa eesmärk on kiirendada niisuguse 

tehnoloogia ja innovatsiooni arengut, mis 

panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja 

aitavad Euroopa uuenduslikel VKEdel 

saada maailma tippettevõteteks. See 

koosneb kolmest erieesmärgist. 

Selle osa eesmärk on kiirendada niisuguse 

tehnoloogia ja innovatsiooni arengut, mis 

panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja 

aitavad Euroopa uuenduslikel VKEdel 

saada maailma tippettevõteteks ning 

kasutavad ära selles peituva võimaluse 

rajada uuenduslike VKEde jaoks soodsat 

pinnast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 

nn innovatsiooni tarbimisele, mis 

tähendab teadmiste ja tehnoloogiasiiret 

riiklikest teaduskeskustest ettevõtetesse, 

samuti ettevõtete vahel. See osa koosneb 

kolmest erieesmärgist. 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 

arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 

ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 

Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

seostel ja üksteisele lähenemisel. 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust 

põhiliste progressi võimaldavate 

tehnoloogiate jaoks, näiteks IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 

arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 

ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks, 

standardimiseks ja sertifitseerimiseks. 

Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

seostel ja üksteisele lähenemisel ning 

nende suhetel ühiskonna ees seisvate 

ülesannetega. Kõikides nendes 

valdkondades tuleb võtta asjakohaselt 

arvesse kasutajate vajadusi. 
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(b) Riskikapitali kättesaadavuse tagamiseks 

püütakse üle saada teadus- ja 

arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete 

ja erinevatel arenguetappidel olevate 

projektide jaoks vajalike laenude ja 

aktsiakapitali laiendamise võimaluste 

nappusest. Ettevõtete ja VKEde 

konkurentsivõime programmi 

omakapitaliinstrumendiga koos toetab see 

liidu tasandi riskikapitali loomist. 

(b) Riskikapitali kättesaadavuse tagamiseks 

püütakse üle saada teadus- ja 

arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete 

ja erinevatel arenguetappidel olevate 

projektide jaoks vajalike laenude ja 

aktsiakapitali laiendamise võimaluste 

nappusest. Ettevõtete ja VKEde 

konkurentsivõime programmi 

omakapitaliinstrumendiga koos toetab see 

liidu tasandi varajase etapi rahastamist ja 

riskikapitali loomist. 

(c) Innovatsioon saavutamiseks VKEdes 

ergutatakse igasugust innovatsiooni 
VKEdes, keskendudes neile, kellel on 

potentsiaali kasvada ning muutuda ühtsel 

turul ja kaugemalgi rahvusvaheliseks 

ettevõtteks. 

(c) Erieesmärgi „Innovatsioon VKEdes” 

raames antakse VKEdele suunatud toetust 

igasugusele innovatsioonile VKEdes 

spetsiaalsete ja kohandatud programmide 

ja vahendite paketi kaudu: juurdepääs 

stardikapitalile, toetused, juurdepääs 

rahastamisele omakapitali kaudu ja 

laenurahale, juhendamis- ja 

koolitusteenused, juurdepääs teadus- ja 

arendustegevuse võrgustikele ja 

klastritele. 

Tegevustes järgitakse ettevõtlusele 

suunatud tegevuskava. Erieesmärkide 

„Riskikapitali kättesaadavus” ja 

„Innovatsioon VKEdes” eelarvetel pole 

eelmääratletud prioriteete ja need 

sõltuvad nõudlusest ehk järgivad n-ö alt 

üles põhimõtet. Neid täiendavad 

rahastamisvahendid ja VKEdele mõeldud 

rahastamisvahend, mida kasutatakse 

poliitika põhimõtete alusel seoses 

prioriteediga „Ühiskonnaprobleemid” ja 

erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas”. 

Tegevustes järgitakse ettevõtlusele 

suunatud tegevuskava. Erieesmärkide 

„Riskikapitali kättesaadavus” ja 

„Innovatsioon VKEdes” eelarvete 

rakendamine sõltub peamiselt nõudlusest 

ehk järgib n-ö alt üles põhimõtet. VKEde 

rahastamisvahendit rakendatakse 

erieesmärkide „Ühiskonnaprobleemid” ja 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” raames 

loodud temaatilistes prioriteetsetes 

valdkondades. Neid täiendab VKEdele 

mõeldud rahastamisvahendi võimalik 

ülalt alla kasutus, mis kuulub 

kommertskasutusele eelnevate hangete või 

innovaatiliste hangete juurde, mille puhul 

on võimalik näidata riigihangete 

korraldajate vajaduste koondamist ELi 

tasandil. 

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 

VKEde osalust lõimitult, mille tulemusena 

peaks ühiskonnaprobleemide prioriteedi 

alla kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

Programmis „Horisont 2020” käsitletakse 

VKEde osalust lõimitult, võttes arvesse 

nende teadmiste ja tehnoloogiasiirde 

vajadusi. Toetuse tulemusena peaks 

ühiskonnaprobleemide prioriteedi alla 

kuuluvate kõikide erieesmärkide ja 
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vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 

VKEdele minema ligikaudu 15 %. 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” jaoks ette nähtud eelarvest kokku 

VKEdele minema üle 20 %. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamiseks keskendutakse 

tehnoloogiale, et arendada progressi 

võimaldavaid tehnoloogiaid, mida saab 

kasutada mitmes valdkonnas, tööstuses ja 

teeninduses. Sellise tehnoloogia kasutamist 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 

toetatakse ka prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamiseks keskendutakse 

tehnoloogiale, et arendada progressi 

võimaldavaid tehnoloogiaid, mida saab 

kasutada mitmes valdkonnas, tööstuses ja 

teeninduses. Sellise tehnoloogia kasutamist 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 

toetatakse ka prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – III osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

See osa on otsene vastus Euroopa 

2020. aasta strateegias määratletud 

poliitikaprioriteetidele ja 

ühiskonnaprobleemidele ning sellega 

püütakse ergutada liidu poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks vajaliku teadusuuringute ja 

innovatsiooni kriitilise massi saavutamist. 

Rahastamine suunatakse järgmistele 

erieesmärkidele: 

See osa on otsene vastus Euroopa 

2020. aasta strateegias määratletud 

poliitikaprioriteetidele ja 

ühiskonnaprobleemidele ning sellega 

püütakse ergutada liidu poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks vajaliku teadusuuringute ja 

innovatsiooni kriitilise massi saavutamist. 

Rahastamine suunatakse järgmistele 

erieesmärkidele: 

(a) tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu; 

(a) Tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu 

(b) toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus; 

(b) toidu kvaliteet, toiduohutus ja toiduga 

kindlustatus, säästev põllumajandus ja 

metsandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biopõhised tööstusharud; 

(c) turvaline, puhas ja tõhus energia; (c) turvaline, puhas ja tõhus energia; 

(d) arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport; 

(d) arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport ning liikuvus; 

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained; 

(e) kliimameetmed, keskkond, 

ressursitõhusus ja toorainete jätkusuutlik 

kasutamine; 

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline (f) Euroopa mõistmine muutuvas 

maailmas – kaasav, innovatiivne ja 
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ühiskond. analüüsiv ühiskond; 

 (f a) Turvaline ühiskond - Euroopa ja 

tema kodanike vabaduse ja turvalisuse 

kaitsmine. 

 Rahastatakse ka valdkonnaülest 

väljakutset: teadus koos ühiskonnaga ja 

ühiskonna heaks. 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 

teadusharudega seotud ressursside ja 

teadmiste kriitilise massi koondamisel 

probleemide lahendamiseks. Tegevused 

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 

turuni, keskendudes uue asjana 

innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 

katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 

riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 

lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 

sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 

kasutuselevõtule turul. 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, milles on sama 

tähtsateks ja omavahel seotud osadeks 

baasteadus, rakendusuuringud, 

teadmussiire ja innovatsioon, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Lisaks tehnoloogiale 

keskenduvate lahendustele pööratakse 

tähelepanu ka mittetehnoloogilisele, 

organisatsioonilisele ja süsteemsele 

innovatsioonile ning avaliku sektori 

innovatsioonile. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 

teadusharudega ning teadustaristutega 

seotud ressursside ja teadmiste kriitilise 

massi koondamisel probleemide 

lahendamiseks. Tegevused hõlmavad kogu 

tsüklit põhilistest teadusuuringutest turuni, 

kaasa arvatud innovatsiooniga seotud 

tegevused (nt katsetamine, tutvustamine, 

katsestendid), riigihangete toetamine, 

tootekujundus, lõppkasutajast sõltuv 

innovatsioon, sotsiaalne innovatsioon ja 

teadmusülekande ning uuenduste 

kasutuselevõtt turul, sealhulgas 

standardimine igas etapis. Programmi 

„Horisont 2020” eesmärkide 

saavutamiseks on oluline kaasata 

koostööprojektidesse paljusid eri 

sidusrühmi: uurimisasutustest ja 

ettevõtjatest kuni kasutajateni avalikust ja 

erasektorist. 

 Probleemipõhise lähenemisviisi 

omandamiseks on vaja teadus- ja 

uuendustegevuse kooskõlastatud 

strateegilist planeerimist. Koordineerimise 

abil saab vähendada killustatust ning 

parandada kogu teadusringkonnas 
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tehnoloogiliste ja taristuressursside 

kasutamist seoses iga probleemiga. 

 Strateegilised meetmed ja teaduslik 

juhtimine võivad tagada juba algusest 

peale asjatundliku abi ja, arvestades 

innovatsioonitsükli keerukusega, 

edendada innovatsiooni ja 

konkurentsivõimet ning soodustada 

välisriikide teadlaste arvukamat osavõttu. 

 Tuginedes vajadusele ja nõudlusele, 

võidakse iga probleemi osas võtta 

kasutusele strateegiliste teadusuuringute 

ja innovatsiooni koordineerimine 

strateegiliste teaduspaneelide kaudu, mis 

koosnevad sõltumatutest 

kõrgetasemelistest ekspertidest, kes 

pärinevad akadeemilistest ringkondadest, 

tööstusest, lõppkasutajate ja 

kodanikuühiskonna hulgast ning on 

valitud avalikult ja läbipaistvalt; see aitab 

koostada parimatel juhtimistavadel 

põhinevaid teadus- ja 

innovatsiooniprogramme ning annab 

tõukejõu ja vahendid koostoime ja 

sünergia edendamiseks laiemas ulatuses. 

Nende paneelide roll peaks olema 

pakkuda järjepidevalt strateegilist nõu 

programmi „Horisont 2020” raames 

võetud ja kavandatud meetmete ning 

nendega seotud ELi poliitikavaldkondade 

kohta. 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti 

keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 

liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamise jaoks tugeva 

tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 

Paljude probleemide üleilmsust arvestades 

on iga probleemi lahendamise lahutamatu 

osa strateegiline koostöö kolmandate 

riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

horisontaalne mõõde ja lahutamatu osa. 

Need peavad olema esindatud projekti- ja 

programmihindamise eest vastutavates 

programmikomisjonides ja 

eksperdirühmades kõigi teemade puhul ja 

sotsiaalteadustele suunatud konkursside 

väljatöötamise kaudu. Lisaks toetatakse 

nende teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Euroopa mõistmine 

muutuvas maailmas – kaasav, 

innovatiivne ja analüüsiv ühiskond”. 

Samuti keskendutakse toetamisel 

rahvusvahelise, liidu, riikliku, piirkondliku 

ja kohaliku tasandi poliitika kujundamise 
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„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega, ja erilist tähelepanu 

tuleb pöörata nende üleilmsete püüdluste 

toetamisele, kus Euroopa osalemiseks on 

vaja kriitilise massi koondumist ja kus 

Euroopa võiks olla juhtrollis. 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

piirkondades. 

 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus on 

raamprogrammi „Horisont 2020” 

lahutamatu osa, selleks et pakkuda liidu 

poliitikavaldkondade jaoks kindlat, 

tõenditepõhist toetust. Seda juhivad 

klientide vajadused ja täiendab tulevikku 

suunatud tegevus. 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus on 

raamprogrammi „Horisont 2020” 

lahutamatu osa, selleks et pakkuda liidu 

poliitikavaldkondade jaoks kindlat, 

tõenditepõhist toetust. Seda juhivad 

klientide vajadused ja täiendab tulevikku 

suunatud tegevus. 

EIT-l on suur roll tipptasemel teaduse, 

hariduse ja innovatsiooni koondamisel 

teadmiste kolmnurka. EIT teeb seda 

peamiselt teadmis- ja 

innovaatikakogukondade kaudu. Lisaks 

tagab EIT kogemuste jagamise ka 

väljapoole teadmis- ja 

innovaatikakogukondi, kasutades selleks 

sihipäraseid tulemuste levitamise ja 

teadmiste jagamise meetmeid, ja edendab 

nii innovatsioonimudelite kiiremat 

kasutussevõttu kogu liidus. 

EIT-l on suur roll tipptasemel teaduse, 

hariduse ja innovatsiooni koondamisel 

teadmiste kolmnurka. EIT teeb seda 

peamiselt teadmis- ja 

innovaatikakogukondade kaudu. Lisaks 

tagab EIT kogemuste jagamise ka teadmis- 

ja innovaatikakogukondade vahel ning 
väljapoole teadmis- ja 

innovaatikakogukondi, kasutades selleks 

sihipäraseid tulemuste levitamise ja 

teadmiste jagamise meetmeid, ja edendab 

nii innovatsioonimudelite kiiremat 

kasutussevõttu kogu liidus. 

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 1. Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 
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1.1 Erieesmärk 1.1 Erieesmärk 

Erieesmärk on parandada Euroopa 

teadusuuringute taset, elavdada neid ja 

muuta need loomingulisemaks. 

Erieesmärk on parandada Euroopa 

teadusuuringute taset, elavdada neid ja 

muuta need loomingulisemaks. 

Euroopa on otsustanud kujundada välja uue 

majanduse, mille aluseks on arukas, 

jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 

Selline muutumine nõuab enamat kui 

praeguse tehnoloogia mõningast 

täiustamist. Selleks on vaja palju suuremat 

teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 

mida toidavad uued pöördelised teadmised, 

mis võimaldavad Euroopal saavutada 

juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 

konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 

progressi peamiste mõjuritena toimivate 

tehnoloogilise paradigma muutuste 

tekitajana. Sellised paradigmamuutused on 

varem tavaliselt tekkinud avaliku sektori 

teadusbaasi põhjal ja alles seejärel pannud 

aluse täiesti uutele tööstus- ja 

majandusharudele. 

Euroopa on otsustanud kujundada välja uue 

majanduse, mille aluseks on arukas, 

jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 

Selline muutumine nõuab enamat kui 

praeguse tehnoloogia ja teadmiste 

mõningast täiustamist. Selleks on vaja 

palju suuremat baasteaduse ja 

teaduspõhise innovatsiooni võimekust, 

mida toidavad uued pöördelised teadmised, 

mis võimaldavad Euroopal saavutada 

juhtrolli tulevikus tootlikkuse kasvu, 

konkurentsivõime, rikkuse ja sotsiaalse 

progressi peamiste mõjuritena toimivate 

teadusliku ja tehnoloogilise paradigma 

muutuste tekitajana. Sellised 

paradigmamuutused on varem tavaliselt 

tekkinud avaliku sektori põhjal ja alles 

seejärel pannud aluse täiesti uutele tööstus- 

ja majandusharudele. 

Maailmatasemel innovatsioon on 

tipptasemel teadusega tihedalt seotud. 

Euroopa, mis oli kunagi vaieldamatu liider, 

on tipptasemel teaduses teistest maha 

jäänud ja olnud sõjajärgses 

tehnoloogiaarengus Ameerika 

Ühendriikide järel teisejärguline. Kuigi liit 

on endiselt maailma kõige suurem 

teaduspublikatsioonide avaldaja, tuleb 

kõige mõjukamaid publikatsioone (1 % 

kõige rohkem tsiteeritud publikatsioone) 

Ameerika Ühendriikidest kaks korda 

rohkem kui liidust. Ka rahvusvahelistes 

ülikoolide pingeridades on eesotsas 

Ameerika Ühendriikide ülikoolid. Lisaks 

tegutseb 70 % Nobeli auhinna laureaatidest 

Ameerika Ühendriikides. 

Maailmatasemel innovatsioon on 

tipptasemel teadusega tihedalt seotud. 

Euroopa, mis oli kunagi vaieldamatu liider, 

on tipptasemel teaduses teistest maha 

jäänud ja olnud sõjajärgses 

tehnoloogiaarengus Ameerika 

Ühendriikide järel teisejärguline. Kuigi liit 

on endiselt maailma kõige suurem 

teaduspublikatsioonide avaldaja, tuleb 

kõige mõjukamaid publikatsioone (1 % 

kõige rohkem tsiteeritud publikatsioone) 

Ameerika Ühendriikidest kaks korda 

rohkem kui liidust. Ka rahvusvahelistes 

ülikoolide pingeridades on eesotsas 

Ameerika Ühendriikide ülikoolid. Lisaks 

tegutseb 70 % Nobeli auhinna laureaatidest 

Ameerika Ühendriikides. 

Probleemi üks osa on see, et kuigi Euroopa 

ja Ameerika Ühendriigid investeerivad 

oma avaliku sektori teadusbaasi sarnaseid 

summasid, on liidul peaaegu kolm korda 

rohkem avaliku sektori teadlasi, mistõttu 

on rahastamine teadlase kohta 

märkimisväärselt väiksem. Peale selle 

Probleemi üks osa on see, et kuigi Euroopa 

ja Ameerika Ühendriigid investeerivad 

oma avaliku sektori teadusbaasi sarnaseid 

summasid, on liidul peaaegu kolm korda 

rohkem avaliku sektori teadlasi, mistõttu 

on rahastamine teadlase kohta 

märkimisväärselt väiksem. Peale selle 
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ollakse Ameerika Ühendriikides 

tippteadlastele vahendite eraldamisel palju 

valivam. See seletab, miks liidu avaliku 

sektori teadlaste tootlikkus on keskmiselt 

väiksem ja nende tegevuse mõju ühtekokku 

väiksem kui nende USA kolleegidel, keda 

on vähem. 

ollakse Ameerika Ühendriikides 

tippteadlastele vahendite eraldamisel palju 

valivam. See seletab, miks liidu avaliku 

sektori teadlaste tootlikkus on keskmiselt 

väiksem ja nende tegevuse mõju ühtekokku 

väiksem kui nende USA kolleegidel, keda 

on vähem. 

Veel üks suur osa probleemist on see, et 

paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 

sektor tippteadlastele piisavalt 

ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 

aastaid, enne kui andekad noorteadlased 

suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 

Uusi ideid ja energiat toovate uute 

teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 

edasilükkamisega läheb väga palju 

Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 

suurepärased teadlased lähevad oma 

karjääri alguses mujalt edu otsima. 

Veel üks suur osa probleemist on see, et 

paljudes Euroopa riikides ei paku avalik ja 

erasektor tippteadlastele piisavalt 

ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 

aastaid, enne kui andekad noorteadlased 

suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 

Uusi ideid ja energiat toovate uute 

teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 

edasilükkamisega läheb väga palju 

Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 

suurepärased teadlased lähevad oma 

karjääri alguses mujalt edu otsima. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata naisteadlastele, 

keda on tippkraadiga teadlaste hulgas 

ainult 18%, USAs on see määr aga 27%, 

samas kui 60% Euroopa 

ülikoolilõpetajatest on naised. 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid ja paremaid 

karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 

parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 

tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad. 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid, paremat 

valdkondadevahelist liikuvust ja sidemeid 

erasektoriga ning paremaid 

karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 

parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 

tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad. 

1.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 

hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 

parimad teadlased (nii mehed kui ka 

naised) ja anda neile vahendid, millega 

maailma tasemel paremini konkureerida. 

ERC tegutseb autonoomselt: kõige 

mainekamatest ja asjatundlikumatest 

teadlastest ja inseneridest koosnev 

sõltumatu teadusnõukogu kehtestab üldise 

teadusstrateegia ning tal on täielikud 

volitused otsustada selle üle, millist liiki 

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 

hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 

parimad teadlased (nii mehed kui ka 

naised) ja anda neile vahendid, millega 

maailma tasemel paremini konkureerida. 

ERC tegutseb autonoomselt: kõige 

mainekamatest ja asjatundlikumatest 

teadlastest ja inseneridest (nii eri 

vanuserühmade meestest kui ka naistest) 
koosnev sõltumatu teadusnõukogu 

kehtestab üldise teadusstrateegia ning tal 
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teadusuuringuid rahastatakse. Need tähtsad 

omadused tagavad ERC teadusprogrammi 

tulemuslikkuse, tegevuse kvaliteedi, 

vastastikuse hindamise ja usaldusväärsuse 

teadlaste seas. 

on täielikud volitused otsustada selle üle, 

millist liiki teadusuuringuid rahastatakse. 

Need tähtsad omadused tagavad ERC 

teadusprogrammi tulemuslikkuse, tegevuse 

kvaliteedi, vastastikuse hindamise ja 

usaldusväärsuse teadlaste seas. 

Tegutsedes konkurentsitingimustes kogu 

Euroopas suudab ERC kasutada suuremat 

hulka andekaid inimesi ja ideid, kui oleks 

võimalik mis tahes riikliku kava alusel. 

Omavahel võistlevad parimad teadlased ja 

parimad ideed. Taotlejad teavad, et peavad 

olema tipptasemel, kui soovivad saada 

võrdsetel tingimustel paindlikku 

rahastamist, mis ei sõltu kohalikest 

kitsaskohtadest ega riikliku rahastamise 

võimaluste olemasolust. 

Tegutsedes konkurentsitingimustes kogu 

Euroopas suudab ERC kasutada suuremat 

hulka andekaid inimesi ja ideid, kui oleks 

võimalik mis tahes riikliku kava alusel. 

Omavahel võistlevad parimad teadlased ja 

parimad ideed. Taotlejad teavad, et peavad 

olema tipptasemel, kui soovivad saada 

võrdsetel tingimustel paindlikku 

rahastamist, mis ei sõltu kohalikest 

kitsaskohtadest ega riikliku rahastamise 

võimaluste olemasolust. 

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 

eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 

need laiendavad teadmiste piire ning 

sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 

teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 

uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 

innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 

tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 

lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 

Uuenduslike ideedega tippteadlaste 

koondamine on innovatsiooniahela iga lüli 

alus. 

Seetõttu oodatakse, et ERC rahastatavatel 

eesliiniuuringutel on oluline mõju, sest 

need laiendavad teadmiste piire ning 

sillutavad teed uutele ja sageli ootamatutele 

teaduslik-tehnilistele tulemustele ja uutele 

uurimisvaldkondadele, mis loovad lõpuks 

innovatsiooni ja ettevõtluse leidlikkust 

tagant tõukavaid ning ühiskonnaprobleeme 

lahendada aitavaid uusi pöördelisi ideid. 

ERC toetuste andmisel on pearõhk 

murrangulistel ideedel. Uuenduslike 

ideedega tippteadlaste koondamine on 

innovatsiooniahela iga lüli alus. 

ERC-l on ka suur struktuuriline mõju, sest 

see on jõuline stiimul Euroopa 

teadusuuringute süsteemi kui terviku 

kvaliteedi parandamiseks, ning lisaks 

rahastab ERC otseselt teadlasi ja projekte. 

ERC rahastatavad projektid ja teadlased 

seavad selge ja inspireeriva sihi Euroopa 

eesliiniuuringute jaoks, suurendavad nende 

silmatorkavust ja muudavad need maailma 

parimatele teadlastele ligimeelitavamaks. 

ERC stipendiaatide võõrustamise 

prestiižikus ja sellega kaasnev tippasutuse 

maine tihendavad Euroopa ülikoolide ja 

teiste teadusasutuste vahelist konkurentsi 

tippteadlaste jaoks kõige ahvatlevamate 

tingimuste pakkumisel. Riiklike 

süsteemide ja teadusasutuste võime 

ERC-l on ka suur struktuuriline mõju, sest 

see on jõuline stiimul Euroopa 

teadusuuringute süsteemi kui terviku 

kvaliteedi parandamiseks, ning lisaks 

rahastab ERC otseselt teadlasi ja projekte. 

ERC rahastatavad projektid ja teadlased 

seavad selge ja inspireeriva sihi Euroopa 

eesliiniuuringute jaoks, suurendavad nende 

silmatorkavust ja muudavad need maailma 

parimatele teadlastele ligimeelitavamaks. 

ERC stipendiaatide võõrustamise 

prestiižikus ja sellega kaasnev tippasutuse 

maine tihendavad Euroopa ülikoolide ja 

teiste teadusasutuste vahelist konkurentsi 

tippteadlaste jaoks kõige ahvatlevamate 

tingimuste pakkumisel. Riiklike 

süsteemide ja teadusasutuste võime 
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meelitada kohale ERC stipendiaate ja neile 

tööd pakkuda on võrdlusalus, mis 

võimaldab hinnata tugevaid ja nõrku külgi 

ning muuta selle alusel oma poliitikat ja 

tavasid. Seega on ERC-poolne rahastamine 

täiendus liidu, riikliku ja piirkondliku 

tasandi jätkuvatele jõupingutustele 

Euroopa teadusuuringute süsteemi 

reformida, selle võimekust ja köitvust 

suurendada ning selle kogupotentsiaal valla 

päästa. 

meelitada kohale ERC stipendiaate ja neile 

tööd pakkuda on võrdlusalus, mis 

võimaldab hinnata tugevaid ja nõrku külgi 

ning muuta selle alusel oma poliitikat ja 

tavasid. Seega on ERC-poolne rahastamine 

täiendus liidu, riikliku ja piirkondliku 

tasandi jätkuvatele jõupingutustele 

Euroopa teadusuuringute süsteemi 

reformida, selle võimekust ja köitvust 

suurendada ning selle kogupotentsiaal valla 

päästa. 

1.3 Peamised tegevussuunad 1.3 Peamised tegevussuunad 

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 

pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 

tippteadlastele ja nende meeskondadele 

pöördeliste ja paljulubavate, kuid 

riskantsete teadusuuringutega 

tegelemiseks. 

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 

pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 

tippteadlastele ja nende meeskondadele 

pöördeliste ja paljulubavate, kuid 

riskantsete teadusuuringutega 

tegelemiseks. 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

teadlaste meeskonnad, kes töötavad 

Euroopas. Lisaks püüab ERC ergutada 

Euroopas tervet konkurentsi. 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

teadlaste meeskonnad, kes töötavad 

Euroopas. ERC püüab ergutada Euroopas 

tervet konkurentsi ja püüab lahendada 

alateadlike sooliste eelarvamuste 

probleemi hindamismenetluses. 

ERC seab üheks eriprioriteediks 

suurepäraste alustavate teadlaste abistamise 

iseseisvaks saamisel, andes neile piisavat 

toetust ülitähtsas etapis, mil nad panevad 

kokku oma uurimismeeskonda või -

programmi. 

ERC seab üheks eriprioriteediks 

suurepäraste alustavate teadlaste abistamise 

iseseisvaks saamisel, andes neile piisavat 

toetust ülitähtsas etapis, mil nad panevad 

kokku oma uurimismeeskonda või -

programmi. Samuti võib toetada teadlaste 

tagasipöördumist ja taasintegreerimist 

pärast ERC rahastamisperioodi lõppu, 

eelkõige koos Euroopa teadusruumi 

õppetooli skeemiga. 

Samuti toetab ERC vajaduse korral 

teadusmaailma uusi, kujunemisjärgus 

tööviise, mis võivad anda murrangulisi 

tulemusi, ning soodustab rahastatavate 

teadusuuringute kaubandusliku ja 

sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali 

Samuti toetab ERC vajaduse korral 

teadusmaailma uusi tööviise, mis võivad 

anda murrangulisi tulemusi, ning soodustab 

rahastatavate teadusuuringute 

kaubandusliku ja sotsiaalse innovatsiooni 
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uurimist. potentsiaali uurimist. 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 

et ERC konkurssidel osalevad parimad 

teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 

otseselt viinud tippkvaliteediga 

teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 

tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 

rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 

ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 

Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 

jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 

Eelkõige võtab ERC endale sihiks 

parandada oluliselt liidu publikatsioonide 

osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 

tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 

püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 

Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 

täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 

poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid. 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 

et ERC konkurssidel osalevad parimad 

teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 

otseselt viinud tippkvaliteediga 

teaduspublikatsioonideni ning suure 

ühiskondliku ja majandusliku mõjuga 

uurimistulemusteni ning uuenduslike 

tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 

rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 

ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 

Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 

jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 

Eelkõige võtab ERC endale sihiks 

parandada oluliselt liidu publikatsioonide 

osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 

tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 

püütakse suurendada väljastpoolt Euroopat 

pärit stipendiaatide, kaasa arvatud 

naissoost stipendiaatide arvu ning 

täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 

poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid. 

ERC jagab kogemusi ja parimaid tavasid 

piirkondlike ja riiklike teadusuuringuid 

rahastavate asutustega, et soodustada 

väljapaistvate teadlaste toetamist. Lisaks 

suurendab ERC veelgi oma programmide 

nähtavust, et meelitada ligi tipptasemel 

teadlasi. 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 

pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 

saavutada kõige paremini selle eesmärgid 

stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 

selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 

jaoks kui ka kavade elluviimises ja 

juhtimises, ning kuidas kõige paremini 

reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 

teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 

ERC maailmatasemel vastastikuse 

hindamise süsteemi, mille aluseks on 

ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 

erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 

kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 

anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 

sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 

uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 

toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 

suhteid teadlastega ja teiste 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 

pidevalt ERC tegevust ja 

hindamismenetlusi ning kaalub, kuidas 

saavutada kõige paremini selle eesmärgid 

stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 

tulemuslikkust, selgust, stabiilsust ja 

lihtsust nii taotlejate jaoks kui ka kavade 

elluviimises ja juhtimises, ning kuidas 

kõige paremini reageerida tekkinud 

vajadustele. Sõltumatu teadusnõukogu 

püüab hoida ja täiustada ERC 

maailmatasemel vastastikuse hindamise 

süsteemi, mis tagab ettepanekute 

läbipaistva, õiglase ja erapooletu 

käsitlemise, et võimaldada teha kindlaks 

murranguline teaduse tipptase, 

läbimurdelised ideed ja anne teadlase 

soost, rahvusest, asutusest ja vanusest 

sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 
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sidusrühmadega, ning püüab oma 

tegevusega täiendada teiste tasandite 

teadusuuringuid. 

uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 

toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 

suhteid teadlastega ja teiste 

sidusrühmadega, ning püüab oma 

tegevusega täiendada teiste tasandite 

teadusuuringuid, vältides kattumist muu 

teadustegevusega. 

 ERC tagab oma tegevuse ja tulemuste 

teemalises suhtluses teadlaste ja 

üldsusega läbipaistvuse ning säilitab 

rahastatud projektide kohta ajakohastatud 

andmed. 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 – pealkiri – alapunkt 2.1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad 

2. Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad  

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 

tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 

põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 

uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 

sihipärasele valdkondadevahelisele 

koostööle erineva mahuga 

teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. 

Erieesmärk on soodustada 

eesliiniuuringuid, sh pöördeliselt uue 

tehnoloogia ja väga riskantsete ideede 

tekkimist, millel on potentsiaali avada 

uusi valdkondi Euroopa teaduse ja 

tehnoloogia jaoks. Paindliku toetuse 

andmisega sihipärasele 

valdkondadevahelisele koostööle erineva 

mahuga teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. Selles on oluline osa täita 

aruka spetsialiseerumise platvormidel, 

eelkõige teabe loomises ja võrgustikku 

ühendamises, teabevahetuses, 

partnerlussuhete loomises ning teadus- ja 

innovatsioonipoliitika toetamises. 

 FEST aitab edendada tipptaset 

ühisprojektide kaudu, mis on suunatud 

tuleviku eesliiniuuringutele ning uutele 

võimalustele teaduse ja tehnoloogia 

valdkonnas. FEST hõlmab igat liiki 
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ühiseid eesliiniuuringuid alates 

eesliiniteaduse alusuuringutest kuni 

tehnoloogia eesliiniarenguteni, edendab 

juba uurimistöö algusest peale ja töö 

käigus piiriülest ühistööd, annab 

kaasaegse teaduse eesliinile ELi 

lisaväärtust ja aitab saavutada tipptasemel 

teadusuuringutes üle kogu Euroopa 

ühistöö kriitilise massi. 

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” saavutamiseks edendatakse 

teadaolevast, tunnustatust või laialdaselt 

kasutusel olevast kaugemale minevaid 

teadusuuringuid ning soodustatakse uudset 

visionäärlikku mõtlemist, mis avab 

paljulubavaid teid, mille kaudu võib jõuda 

võimsate uute tehnoloogiateni ja mis 

võivad kujundada välja juhtiva 

tehnoloogilise või intellektuaalse 

paradigma mitmeks kümnendiks. 

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” saavutamiseks 

soodustatakse väikesemahulisi 

teadusuuringuid kõikides valdkondades, 

sealhulgas kujunemisjärgus teemadel ning 

seoses suurte teaduslik-tehnoloogiliste 

probleemidega, milleks on vaja ühinemist 

ja koostööd Euroopa ja muu maailma 

programmide vahel. Selline tegutsemine 

juhindub tipptasemest ja hõlmab ka 

tehnoloogia tuleviku kujundamise 

konkurentsieelsete ideede uurimist, 

võimaldades ühiskonnal kasu saada 

valdkondadevaheliste teadusuuringutega 

seotud koostööst, mida on vaja teha 

Euroopa tasandil, et ühendada teadusest 

ajendatud teadusuuringud ja 

ühiskonnaprobleemidest või tööstuslikust 

konkurentsist ajendatud teadusuuringud. 

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” 

saavutamiseks edendatakse teadaolevast, 

tunnustatust või laialdaselt kasutusel 

olevast kaugemale minevaid 

teadusuuringuid ning soodustatakse uudset 

visionäärlikku mõtlemist, mis avab 

paljulubavaid teid, mille kaudu võib jõuda 

võimsate uute tehnoloogiateni ja mis 

võivad kujundada välja juhtiva 

tehnoloogilise või intellektuaalse 

paradigma mitmeks kümnendiks. 

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” 

saavutamiseks soodustatakse 

väikesemahulisi teadusuuringuid kõikides 

valdkondades, sealhulgas kujunemisjärgus 

teemadel ning seoses suurte teaduslik-

tehnoloogiliste probleemidega, milleks on 

vaja ühinemist ja koostööd Euroopa ja muu 

maailma programmide vahel. Selline 

tegutsemine juhindub tipptasemest ja 

hõlmab ka tehnoloogia tuleviku 

kujundamise konkurentsieelsete ideede 

uurimist, võimaldades ühiskonnal kasu 

saada valdkondadevaheliste 

teadusuuringutega seotud koostööst, mida 

on vaja teha Euroopa tasandil, et ühendada 

teadusest ajendatud teadusuuringud ja 

ühiskonda käsitlevatest eesmärkidest ning 
ühiskonnaprobleemidest või tööstuslikust 

konkurentsist ajendatud teadusuuringud. 
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Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 

läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 

tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 

teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 

keemia, maa süsteeme käsitlevad 

teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 

kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 

majandusteadus), kunstide ja 

humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 

tulemusena. See ei nõua mitte ainult 

teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 

uut suhtumist ja uusi suhteid 

teadusuuringute valdkonna erinevate 

osaliste vahel. 

Muutusi algatava mõjuga pöördelised 

läbimurded toimuvad üha enam teaduse ja 

tehnoloogia erinevate distsipliinide (nt 

teave ja kommunikatsioon, bioloogia, 

biotehnoloogia ja robootika, keemia, 

füüsika, matemaatika, meditsiiniline 

modelleerimine, maa süsteeme käsitlevad 

teadusharud, materjaliteadus, neuro- ja 

kognitiivteadused, sotsiaalteadus ja 

majandusteadus), kunstide ja 

humanitaarteaduste vahelise tiheda koostöö 

tulemusena. See ei nõua mitte ainult 

teaduse ja tehnoloogia tipptaset, vaid ka 

uut suhtumist ja uusi suhteid 

teadusuuringute valdkonna erinevate 

osaliste vahel. 

Mõnd ideed saab arendada 

väikesemahuliselt, aga mõni võib olla nii 

mitmetahuline, et selleks on vaja 

ulatuslikku ühistegutsemist väga pika aja 

jooksul. Maailma suured majandusriigid on 

seda mõistnud, mistõttu tiheneb konkurents 

selle nimel, et tuvastada ja ära kasutada 

teaduse eesliinil tekkivaid tehnoloogilisi 

võimalusi, mis võivad innovatsioonile 

märkimisväärselt kaasa aidata ja 

ühiskonnale kasulikud olla. 

Tulemuslikkuse nimel peavad need 

tegevused kiiresti suuremahuliseks 

kujunema, ühendades ühiste eesmärkide 

täitmiseks Euroopa, riikliku ja piirkondliku 

tasandi programmid, et saavutada kriitiline 

mass, soodustada koostoimet ja tekitada 

optimaalne võimendav mõju. 

Mõnd ideed saab arendada 

väikesemahuliselt, aga mõni võib olla nii 

mitmetahuline, et selleks on vaja 

ulatuslikku ühistegutsemist väga pika aja 

jooksul. Maailma suured majandusriigid on 

seda mõistnud, mistõttu tiheneb konkurents 

selle nimel, et tuvastada ja ära kasutada 

teaduse eesliinil tekkivaid tehnoloogilisi 

võimalusi, mis võivad innovatsioonile 

märkimisväärselt kaasa aidata ja 

ühiskonnale kasulikud olla. 

Tulemuslikkuse nimel tuleb neid tegevusi 

asjatundlikult juhtida ja need peavad 

kiiresti suuremahuliseks kujunema, 

ühendades ühiste eesmärkide täitmiseks 

Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 

programmid, et saavutada kriitiline mass, 

soodustada koostoimet ja tekitada 

optimaalne võimendav mõju. 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 

teaduspõhisele innovatsioonile: alates 

õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 

väikesemahulisest uurimisest alt üles 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” on suunatud 

igasugusele teaduspõhisele 

innovatsioonile: alates õrnade 

kujunemisjärgus ideede varasest 
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põhimõttel kuni uute teadlaste ja 

innovaatikakogukondade loomiseni 

kujunemisjärgus pöördelistes 

uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 

teadusuuringute algatamiseni kõrgete 

visionäärlike sihtide saavutamiseks 

koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 

tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 

nad samuti täiendavad üksteist ja on 

koostoimelised. Näiteks võib 

väikesemahulise uurimise käigus avastada 

selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 

väljatöötamiseks, mis võivad viia 

tegevuskavade alusel elluviidavate 

laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 

arvukalt erinevaid teadlasi (sh 

noorteadlased ja teadusuuringumahukad 

VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 

poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 

teadlased), kes on koondunud 

väljakujunevate, küpsevate ja 

mitmekesistuvate teadusuuringute 

tegevuskavade ümber. 

väikesemahulisest uurimisest alt üles 

põhimõttel kuni uute teadlaste ja 

innovaatikakogukondade loomiseni 

kujunemisjärgus pöördelistes 

uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 

teadusuuringute algatamiseni kõrgete 

visionäärlike sihtide saavutamiseks 

koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 

tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 

nad samuti täiendavad üksteist ja on 

koostoimelised. Näiteks võib 

väikesemahulise uurimise käigus avastada 

selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 

väljatöötamiseks, mis võivad viia 

tegevuskavade alusel elluviidavate 

laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 

arvukalt erinevaid teadlasi (sh 

noorteadlased ja teadusuuringumahukad 

VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 

poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 

teadlased), kes on koondunud tekkivate, 

väljakujunevate, küpsevate ja 

mitmekesistuvate teadusuuringute 

tegevuskavade ümber. 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” peaks olema visionäärlik, 

muutusi loov ja ebakonventsionaalne. Selle 

tegevustel on erinev loogika ning selle 

rahastamine, kogukonnad ja teemad on 

täiesti vabad või erineval määral 

struktureeritud. 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” peaks olema 

visionäärlik, muutusi loov ja 

ebakonventsionaalne. Selle tegevustel on 

erinev loogika ning selle rahastamine, 

kogukonnad ja teemad on täiesti vabad või 

erineval määral struktureeritud. 

Sobivas mastaabis tegevused annavad 

erinevale tegutsemisloogikale 

konkreetsema kuju, tehes kindlaks 

kodanike, majanduse ja ühiskonna jaoks 

pikaajalist kasu toovad võimalused ning 

neid kasutades. 

 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 

(algatus „FET Open”) toetatakse 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 

(algatus „FEST Open”) toetatakse 



 

RR\922943ET.doc 97/607 PE489.637v03-00 

 ET 

programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” raames algjärgus teaduslikke 

ja tehnoloogilisi uuringuid, millega 

pannakse alus pöördelisele uuele 

tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 

praegused paradigmad ja tungivad 

tundmatutesse valdkondadesse. Alt üles 

põhimõtet järgiv valikuprotsess on avatud 

kõigile uurimisideedele ja tekitab 

mitmekesise sihtprojektide portfelli. 

Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 

valdkondade, muutuste ja suundumuste 

varane avastamine ning uute võimekate 

teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine. 

programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” raames 

algjärgus teaduslikke ja tehnoloogilisi 

uuringuid, millega pannakse alus 

pöördelisele uuele tehnoloogiale ning mis 

seavad kahtluse alla praegused paradigmad 

ja tungivad tundmatutesse valdkondadesse. 

Alt üles põhimõtet järgiv valikuprotsess on 

avatud kõigile uurimisideedele ja tekitab 

mitmekesise sihtprojektide portfelli. 

Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 

valdkondade, muutuste ja suundumuste 

varane avastamine ning uute võimekate 

teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine. 

(b) Kujunemisjärgus teemade ja 

kogukondade toetamisega (algatus „FET 

Proactive”) käsitletakse programmi 

„Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” raames mitut paljulubavat 

uurimisteemat, millel on potentsiaali 

tekitada piisaval hulgal omavahel seotud 

projekte, mis üheskoos uurivad erinevaid 

teemasid mitme nurga alt ja täiendavad 

Euroopa teadmiste pagasit. 

(b) Kujunemisjärgus teemade ja 

kogukondade toetamisega (algatus „FEST 

Proactive”) käsitletakse programmi 

„Tulevased ja kujunemisjärgus 

teadusharud ja tehnoloogiad” raames ja 

tihedalt seotuna ühiskonnaprobleeme ja 

tööstustehnoloogiat käsitlevate teemadega 
mitut paljulubavat uurimisteemat, millel on 

potentsiaali tekitada piisaval hulgal 

omavahel seotud projekte, mis üheskoos 

uurivad erinevaid teemasid mitme nurga alt 

ja täiendavad Euroopa teadmiste pagasit. 

(c) Suurte valdkondadevaheliste teaduslik-

tehnoloogiliste probleemidega 

tegelemisega (algatus „FET Flagships”) 

toetatakse programmi „Tulevased ja 

kujunemisjärgus tehnoloogiad” raames 

kaugeleulatuvate eesmärkidega suuri 

teadusuuringuid, mille eesmärk on 

teaduslik läbimurre. Nende tegevuste jaoks 

on kasulik Euroopa ja riikide 

tegevuskavade kooskõlastamine. Teaduse 

edusammud peaksid olema tugev ja lai alus 

tulevasele tehnoloogilisele innovatsioonile 

ja uuenduste rakendamisele erinevates 

majandusharudes ning uudsetele, 

ühiskonna jaoks kasulikele ideedele. 

(c) Suurte valdkondadevaheliste teaduslik-

tehnoloogiliste probleemidega 

tegelemisega (algatus „FEST Flagships”) 

toetatakse programmi „Tulevased ja 

kujunemisjärgus teadusharud ja 

tehnoloogiad” raames kaugeleulatuvate 

eesmärkidega suuri teadusuuringuid, mille 

eesmärk on teaduslik ja tehnoloogiline 

läbimurre. Nende tegevuste jaoks on 

kasulik Euroopa ja riikide ja piirkondade 

tegevuskavade kooskõlastamine. Teaduse 

edusammud peaksid olema tugev ja lai alus 

tulevasele tehnoloogilisele innovatsioonile 

ja uuenduste rakendamisele erinevates 

majandusharudes ning uudsetele, 

ühiskonna jaoks kasulikele ideedele. 

Avatuse ning teemade, kogukondade ja 

rahastamise struktureerimise erinevad 

tasemed määratakse kindlaks iga tegevuse 

jaoks eraldi, et need oleksid soovitud 

eesmärkide saavutamiseks kõige 
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optimaalsemad. 

 Üle poole tulevaste ja kujunemisjärgus 

teadusvaldkondade ja tehnoloogiate 

ressurssidest eraldatakse kõigis 

valdkondades alt-üles lähenemisviisi 

eesliiniuuringute koostööle. 

 Eranditult kõikide FESTi projektide 

hindamise käigus järgitakse teaduse ja 

tehnoloogia tipptaseme rangeid 

kriteeriume. 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – pealkiri – alapunkt 3.1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Marie Curie nimelised meetmed 3. Marie Sklodowska-Curie nimelised 

meetmed 

3.1. Erieesmärk 3.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on Euroopa intellektuaalse 

kapitali optimaalse arengu ja aktiivse 

kasutamise tagamine, et luua uusi oskusi ja 

innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 

kõikide sektorite ja piirkondade kogu 

potentsiaal. 

Erieesmärk on Euroopa teadusuuringute 

ja innovatsiooni valdkonna personali 
optimaalse arengu ja aktiivse kasutamise 

tagamine, et arendada ja üle kanda uusi 

oskusi ja luua uusi teadmisi ning 

innovatsiooni ning niimoodi realiseerida 

kõikide sektorite ja piirkondade kogu 

potentsiaal. 

Hea väljaõppega aktiivsed loomingulised 

teadlased on väga tähtsad tipptasemel 

teaduse ja tipptootlikkusega teaduspõhise 

innovatsiooni jaoks. 

Hea väljaõppega aktiivsed loomingulised 

teadlased on väga tähtsad tipptasemel 

teaduse ja tipptootlikkusega teaduspõhise 

innovatsiooni jaoks. 

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks olemas suur ja 

mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 

seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 

vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 

kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 

töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 

mida on palju vähem kui Euroopa 

peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 

on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 

Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 

jõuab demograafiliste tegurite tõttu 

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks olemas suur ja 

mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 

seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 

vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 

kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 

töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 

mida on palju vähem kui Euroopa 

peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 

on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 

Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 

jõuab demograafiliste tegurite tõttu 
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ebaproportsionaalselt palju teadlasi 

lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 

majanduse teadusuuringutepõhisuse 

suurenemisest tingitud vajadusega paljude 

uute kvaliteetsete töökohtade järele 

teadusuuringute valdkonnas on see 

tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa 

haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 

ees seisvaid probleeme. 

ebaproportsionaalselt palju teadlasi 

lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 

majanduse teadusuuringutepõhisuse 

suurenemisest tingitud vajadusega paljude 

uute kvaliteetsete töökohtade järele 

teadusuuringute valdkonnas on see 

tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa 

haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 

ees seisvaid probleeme. 

Vajalikud reformid peavad algama 

teadlaste karjääri esimestes etappides – 

nende doktoriõppes või samaväärses 

kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 

tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 

mis sobiks suurest konkurentsist 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning nende 

valdkondadevahelisusest tingitud 

vajadustega. Selleks et teadlastel 

kujuneksid välja innovatsioonioskused, 

mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 

vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 

teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 

jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 

teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 

tagasihoidlik – aastal sai teises 

liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 

doktorantidest, kuid 2030. aastaks 

soovitakse see näitaja viia 20 %ni. 

Vajalikud reformid peavad algama 

teadlaste karjääri esimestes etappides – 

nende doktoriõppes või samaväärses 

kraadiõppes. Eritähelepanu tuleb pöörata 

juhendamisskeemidele, mis ergutavad 

teadmiste, kogemuste ja võrgustike 

edastamist. Euroopa peab välja töötama 

tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 

mis sobiks suurest konkurentsist 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning nende 

valdkondadevahelisusest tingitud 

vajadustega. Selleks et teadlastel 

kujuneksid välja valdkonnaülesed 

ettevõtlus- ja innovatsioonioskused, mida 

tuleviku töökohtadel vaja läheb, ja et 

julgustada neid mõtlema karjääri peale 

tööstuses või kõige uuenduslikumates 

ettevõtetes, on vaja ettevõtete, kaasa 

arvatud VKEde ja teiste sotsiaal-

majanduslike tegutsejate jõulist osalust. 

Samuti on vaja suurendada teadlaste 

liikuvust, sest praegu on see liiga 

tagasihoidlik – aastal sai teises 

liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 

doktorantidest, kuid 2030. aastaks 

soovitakse see näitaja viia 20 %ni. 

 Teadlaste mobiilsuse suurendamine ja 

teistest liikmesriikidest pärit teadlaste 

huviobjektiks olevate asutuste ressursside 

parandamine aitavad kaasa teaduse 

tippkeskuste kujunemisele Euroopa 

Liidus. 

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 

etapis. Vaja on suurendada teadlaste 

liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 

keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 

vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 

Reform peab jätkuma teadlase karjääri igas 

etapis. Vaja on suurendada teadlaste 

liikuvust kõikidel tasanditel (sh karjääri 

keskel) ning seda mitte ainult riikide vahel, 

vaid ka avaliku ja erasektori vahel. See on 
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õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 

jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 

akadeemiliste ringkondade, 

uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 

riikideüleses koostöös. Inimtegur on 

jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 

koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 

loova Euroopa, mis suudab tulla toime 

ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 

poliitikate killustatuse vähendamiseks 

määrava tähtsusega. Koostöö ja teadmiste 

jagamine individuaalse liikuvuse kaudu 

karjääri kõikidel etappidel ning 

tipposkustega teadlaste ja novaatorite 

vahetamise kaudu on väga vajalikud 

selleks, et Euroopa naaseks jätkusuutliku 

majanduskasvu teele ning lahendaks 

ühiskonnaprobleemid. 

õppimiseks ja uute oskuste omandamiseks 

jõuline stiimul. Samuti on see määrav tegur 

akadeemiliste ringkondade, 

uurimiskeskuste ja tööstuse vahelises 

riikideüleses koostöös. Inimtegur on 

jätkusuutliku koostöö selgroog, aga 

koostöö tekitab sellise innovaatilise ja 

loova Euroopa, mis suudab tulla toime 

ühiskonnaprobleemidega, ning on riiklike 

poliitikate killustatuse vähendamiseks 

määrava tähtsusega. Juurdepääs 

uurimistulemustele ja koostööle ning 

teadmiste jagamine individuaalse liikuvuse 

kaudu karjääri kõikidel etappidel ning 

tipposkustega teadlaste ja novaatorite 

vahetamise kaudu on väga vajalikud 

selleks, et Euroopa vähendaks liidusiseseid 

erinevusi teadusuuringute ja 

innovatsioonivõime alal ning naaseks 

jätkusuutliku majanduskasvu teele ning 

lahendaks ühiskonnaprobleemid. 

 Selles kontekstis peaks programm 

„Horisont 2020” ergutama samuti 

Euroopa teadlaste koostööd, luues nn 

teadlase kaardi süsteemi, millega 

eraldatakse raha teadusuuringuteks, kui 

teadlased liiguvad kõigi liikmesriikide 

ülikoolide vahel, toetatakse tippkeskusi, 

iseseisvaid ülikoole ja teadlaste suuremat 

liikuvust. 

 Liikuvuse programmid tagavad naiste ja 

meeste tõhusad ja võrdsed võimalused 

ning sisaldavad konkreetseid meetmeid 

takistuste eemaldamiseks naissoost 

teadlaste liikuvuse teelt. 

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 

meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 

mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 

võimalusi ja töökeskkonda 

teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 

Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 

kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 

parima töökohana. Sooline 

võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 

tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 

meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 

mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 

võimalusi ja töökeskkonda 

teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 

Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 

kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 

parima töökohana. Sooline 

võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 

tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 
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on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 

järjekindlalt tagatud kogu Euroopas. 

on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 

järjekindlalt tagatud kogu Euroopas. 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 3.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 

liidupoolse rahastamise ega ainult 

liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on 

läbi viinud reforme, et parandada 

kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 

ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 

edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 

riikide vahel on suuri erinevusi. Üldine 

teaduslik-tehniline koostöö on Euroopa 

avaliku ja erasektori vahel üldiselt nõrk. 

Samuti on nõrgal tasemel sooline 

võrdõiguslikkus ning jõupingutused 

tudengite ja teadlaste kohalemeelitamiseks 

väljastpoolt Euroopa teadusruumi. Praegu 

on liidu doktorantide seas kolmandate 

riikide kodanikke umbes 20 %, ent 

Ameerika Ühendriikides on see näitaja 

umbes 35 %. Selle muutuse kiirendamiseks 

on vaja strateegilist riikideülest tegutsemist 

liidu tasandil. Hädavajalike 

struktuurireformide ärgitamiseks on 

liidupoolne rahastamine määrava 

tähtsusega. 

Seda probleemi ei saa lahendada ainult 

liidupoolse rahastamise ega ainult 

liikmesriikide jõul. Kuigi liikmesriigid on 

läbi viinud reforme, et parandada 

kolmanda taseme haridust andvaid asutusi 

ja ajakohastada koolitussüsteeme, on 

edusammud Euroopas siiski ebaühtlased ja 

riikide vahel on suuri erinevusi. Üldine 

teaduslik-tehniline koostöö on Euroopa 

avaliku ja erasektori vahel üldiselt nõrk. 

Samuti on nõrgal tasemel sooline 

võrdõiguslikkus ning jõupingutused 

tudengite ja teadlaste kohalemeelitamiseks 

väljastpoolt Euroopa teadusruumi. Praegu 

on liidu doktorantide seas kolmandate 

riikide kodanikke umbes 20 %, ent 

Ameerika Ühendriikides on see näitaja 

umbes 35 %. Selle muutuse kiirendamiseks 

on vaja strateegilist riikideülest tegutsemist 

liidu tasandil. Hädavajalike 

struktuurireformide ärgitamiseks on 

liidupoolne rahastamine määrava 

tähtsusega. 

Euroopa Marie Curie nimelised meetmed 

on olnud silmatorkavalt edukad nii 

riikidevahelise kui ka sektoritevahelise 

liikuvuse edendamisel ning Euroopa 

teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise 

juhendi alusel suurepäraste tööhõive- ja 

töötingimustega teaduskarjääri pakkumisel 

Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. 

Liikmesriikidel ei ole pakkuda midagi, 

mille ulatus, maht, rahastamine, 

rahvusvahelisus ning teadmiste loomine ja 

edastamine oleks võrdväärne. Meetmed on 

Euroopa Marie Skłodowska-Curie 

nimelised meetmed on olnud 

silmatorkavalt edukad nii riikidevahelise 

kui ka sektoritevahelise liikuvuse 

edendamisel ning Euroopa teadlaste harta 

ja teadlaste töölevõtmise juhendi alusel 

suurepäraste tööhõive- ja töötingimustega 

teaduskarjääri pakkumisel Euroopa ja 

rahvusvahelisel tasandil. Liikmesriikidel ei 

ole pakkuda midagi, mille ulatus, maht, 

rahastamine, rahvusvahelisus ning 

teadmiste loomine ja edastamine oleks 
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suurendanud teiste riikide teadlaste 

huviobjektiks olevate asutuste ressursse 

ning aidanud sel viisil kaasa tippkeskuste 

levikule liidus. Need on olnud oma 

silmatorkava struktureeriva mõjuga 

eeskujuks, levitades riiklikul tasandil oma 

parimaid tavasid. Marie Curie nimeliste 

meetmete alt üles põhimõte on 

võimaldanud enamikul neist asutustest ka 

koolitada ühiskonnaprobleeme lahendada 

suutvate teadlaste uue põlvkonna ja 

parandada nende oskusi. 

võrdväärne. Meetmed on suurendanud 

teiste riikide teadlaste huviobjektiks 

olevate asutuste ressursse ning aidanud sel 

viisil kaasa tippkeskuste levikule liidus. 

Need on olnud oma silmatorkava 

struktureeriva mõjuga eeskujuks, levitades 

riiklikul tasandil oma parimaid tavasid. 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 

meetmete alt üles põhimõte on 

võimaldanud enamikul neist asutustest ka 

koolitada ühiskonnaprobleeme lahendada 

suutvate teadlaste uue põlvkonna ja 

parandada nende oskusi. 

Marie Curie nimeliste meetmete 

edasiarendamine oleks märkimisväärne 

panus Euroopa teadusruumi arengusse. 

Kogu Euroopat hõlmava konkurentsi 

põhise rahastamisega ärgitavad Marie 

Curie nimelised meetmed uute, 

loominguliste ja innovaatiliste 

koolitusviiside teket, nagu 

tööstusdoktorantuur, milles osalevad 

hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonna tegutsejad, kes konkureerivad 

üleilmsel tasandil tipptasemel maine eest. 

Kui liit rahastab nende meetmete kaudu 

parimaid teadusuuringute ja 

koolitusprogramme, milles järgitakse ELi 

innovatiivset doktoriõpet käsitlevaid 

põhimõtteid, edendatakse ka nende laiemat 

levikut ja kasutuselevõttu, mis viib 

struktureerituma doktoriõppeni. 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 

meetmete edasiarendamine oleks 

märkimisväärne panus Euroopa 

teadusruumi arengusse. Kogu Euroopat 

hõlmava konkurentsi põhise rahastamisega 

ärgitavad Marie Skłodowska-Curie 

nimelised meetmed uute, loominguliste ja 

innovaatiliste koolitusviiside teket, nagu 

doktorikraad mitmel alal või ühendatud 

aladel, doktorikraad tööstuse alal, milles 

osalevad hariduse, teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonna tegutsejad, kes 

konkureerivad üleilmsel tasandil 

tipptasemel maine eest. Kui liit rahastab 

nende meetmete kaudu parimaid 

teadusuuringute ja koolitusprogramme, 

milles järgitakse ELi innovatiivset 

doktoriõpet käsitlevaid põhimõtteid, 

edendatakse ka nende laiemat levikut ja 

kasutuselevõttu, mis viib struktureerituma 

doktoriõppeni. 

Marie Curie stipendiume antakse ka 

kogenud teadlastele ja inseneridele ajutise 

liikuvuse võimaldamiseks avaliku sektori 

asutustest erasektorisse ja vastupidi, 

julgustades ja toetades ülikoole, 

uurimiskeskusi ja ettevõtteid sel viisil 

omavahel Euroopa ja rahvusvahelisel 

tasandil koostööd tegema. Väljakujunenud 

läbipaistva ja õiglase hindamissüsteemi 

abil leitakse Marie Curie nimeliste 

meetmete jaoks rahvusvahelises 

konkurentsis teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonna tipptalendid, mis 

parandab mainet ja motiveerib nii teadlasi 

Marie Skłodowska-Curie stipendiume 

antakse ka algajatele ja kogenud 

teadlastele, samuti inseneridele ajutise 

liikuvuse võimaldamiseks avaliku sektori 

asutustest erasektorisse ja vastupidi, 

julgustades ja toetades ülikoole, 

uurimiskeskusi ja ettevõtteid sel viisil 

omavahel Euroopa ja rahvusvahelisel 

tasandil koostööd tegema. Väljakujunenud, 

läbipaistva ja õiglase hindamissüsteemi 

abil leitakse Marie Skłodowska-Curie 

nimeliste meetmete jaoks rahvusvahelises 

konkurentsis teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonna tipptalendid, 
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oma karjääri Euroopas edendama. millega parandatakse mainet ja 

motiveeritakse teadlasi oma karjääri 

Euroopas edendama. 

Ühiskonnaprobleemid, mida tipposkustega 

teadlased ja novaatorid lahendada püüavad, 

ei ole ainult Euroopa probleem. Need on 

tohutult keerulised suured rahvusvahelised 

probleemid. Selleks peavad riigi-, sektori- 

ja valdkonnaüleselt koostööd tegema 

Euroopa ja maailma parimad teadlased. 

Selles on suur roll Marie Curie nimelistel 

meetmetel, millega toetatakse töötajate 

vahetust, mis soodustab koosmõtlemist 

avatud innovatsiooni jaoks nii tähtsa 

rahvusvahelise ja sektoritevahelise 

teadmiste vahetuse teel. 

Ühiskonnaprobleemid, mida tipposkustega 

teadlased ja novaatorid lahendada püüavad, 

ei ole ainult Euroopa probleem. Need on 

tohutult keerulised suured rahvusvahelised 

probleemid. Selleks peavad riigi-, sektori- 

ja valdkonnaüleselt koostööd tegema 

Euroopa ja maailma parimad teadlased. 

Selles on suur roll Marie Skłodowska-

Curie nimelistel meetmetel, millega 

toetatakse töötajate vahetust, mis soodustab 

koosmõtlemist avatud innovatsiooni jaoks 

nii tähtsa rahvusvahelise ja 

sektoritevahelise teadmiste vahetuse teel. 

Marie Curie nimeliste meetmete 

kaasrahastamismehhanismi laiendamine on 

Euroopa talendipagasi suurendamiseks 

määrava tähtsusega. Liidu meetmete 

arvuline ja struktuuriline mõju kasvab, sest 

suureneb piirkondlik, riiklik, 

rahvusvaheline ja erarahastamine uute 

programmide loomiseks ja olemasolevate 

avamiseks rahvusvahelisele ja 

sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 

ja karjäärikujundusele. Sellise 

mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 

riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 

haridusvaldkonna jõupingutuste vahel. 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 

meetmete kaasrahastamismehhanismi 

laiendamine on Euroopa talendipagasi 

suurendamiseks määrava tähtsusega. Liidu 

meetmete arvuline ja struktuuriline mõju 

kasvab, sest suureneb piirkondlik, riiklik, 

rahvusvaheline ja avaliku sektori ning 

erarahastamine sarnaste ja üksteist 

täiendavate eesmärkidega uute 

programmide loomiseks ja olemasolevate 

avamiseks rahvusvahelisele ja 

sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 

ja karjäärikujundusele. Sellise 

mehhanismiga luuakse tugevamad sidemed 

riikliku ja liidu tasandi teadusuuringute ja 

haridusvaldkonna jõupingutuste vahel. 

Kõik selle probleemiga seotud tegevused 

aitavad luua Euroopas täiesti uue 

mõtteviisi, mis on loovuse ja innovatsiooni 

jaoks määrava tähtsusega. Marie Curie 

rahastamismeetmed suurendavad Euroopas 

vahendite koondamist ning parandavad 

teadlaste koolitamise, liikuvuse ja 

karjäärikujunduse kooskõlastamist ja 

juhtimist. Need aitavad saavutada 

juhtalgatustes „Innovatiivne liit” ja 

„Noorte liikuvus” ning uute oskuste ja 

töökohtade tegevuskavas kirjeldatud 

poliitikaeesmärke, samuti on need väga 

tähtsad Euroopa teadusruumi loomisel. 

Kõik selle probleemiga seotud tegevused 

aitavad luua Euroopas täiesti uue 

mõtteviisi, mis on loovuse ja innovatsiooni 

jaoks määrava tähtsusega. Marie 

Skłodowska-Curie rahastamismeetmed 

suurendavad Euroopas vahendite 

koondamist ning parandavad seega 

teadlaste koolitamise, liikuvuse ja 

karjäärivõimaluste kooskõlastamist ja 

juhtimist. Need aitavad saavutada 

juhtalgatustes „Innovatiivne liit” ja 

„Noorte liikuvus” ning uute oskuste ja 

töökohtade tegevuskavas kirjeldatud 

poliitikaeesmärke, samuti on need väga 
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tähtsad Euroopa teadusruumi loomisel. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.3. Peamised tegevussuunad 3.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Uute oskuste kujundamine teadlastel 

tipptasemel põhikoolituse andmisega 

(a) Uute oskuste kujundamine teadlastel 

tipptasemel põhikoolituse andmisega 

Eesmärk on koolitada välja uus põlvkond 

loovaid ja uuenduslikke teadlasi, kes 

suudavad muuta teadmised ja ideed liidule 

majanduslikult ja sotsiaalselt kasulikeks 

toodeteks ja teenusteks. 

Eesmärk on koolitada välja uus põlvkond 

loovaid ja uuenduslikke teadlasi, kes 

suudavad muuta teadmised ja ideed liidule 

majanduslikult ja sotsiaalselt kasulikeks 

toodeteks ja teenusteks. 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 

karjääriväljavaated. 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu ja 

juhendamisskeemide kaudu teadmiste ja 

kogemuste edastamiseks teadlaste vahel, 

mis võimaldavad teadlastel arendada oma 

teadustööprogrammi ja kus osalevad 

erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega arenevad ja paranevad nii avaliku 

kui ka erasektori noorte kraadiõppe 

teadlaste karjääriväljavaated. 

(b) Tipptaseme saavutmiseks sobivate 

tingimuste loomine piiri- ja sektoriülese 

liikuvuse abil 

(b) Tipptaseme saavutmiseks sobivate 

tingimuste loomine piiri- ja sektoriülese 

liikuvuse abil 

Eesmärk on suurendada kogenud teadlaste 

loomingulist ja innovatsioonipotentsiaali 

kõikidel karjääritasanditel, luues võimalusi 

piiri- ja sektoriüleseks liikuvuseks. 

Eesmärk on suurendada kogenud teadlaste 

loomingulist ja innovatsioonipotentsiaali 

kõikidel karjääritasanditel, luues võimalusi 

piiri- ja sektoriüleseks liikuvuseks. 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades, pakkudes 
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võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 

jätkata. 
teadlastele võimalust saada koolitust ja 

omandada uusi teadmisi kolmandate 

riikide kõrgetasemelistes teadusasutustes 

ning tervitades neid jälle Euroopas, kui 

nad otsustavad tagasi pöörduda. Samuti 

toetatakse võimalusi teaduskarjääri pärast 

pausi jätkata. Et suurendada erasektoris 

innovatiivsust, pööratakse tähelepanu ka 

valdkondadeülesele liikuvusele. 

(c) Innovatsiooni ergutamine vastastikuse 

teadmiste vahetusega 

(c) Innovatsiooni ergutamine vastastikuse 

teadmiste vahetusega 

Eesmärk on tihendada teadlaste ja 

novaatorite vahetuse abil rahvusvahelist 

piiri- ja sektoriülest koostööd 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas, et suudaksime üleilmsete 

probleemidega paremini toime tulla. 

Eesmärk on tihendada teadlaste ja 

novaatorite vahetuse abil rahvusvahelist 

piiri- ja sektoriülest koostööd 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas, et suudaksime üleilmsete 

probleemidega paremini toime tulla. 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite lühiajalist vahetamist 

partnerluse raames ülikoolide, 

uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 

teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 

ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 

soodustamist. 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite vahetamist partnerluse raames 

ülikoolide, uurimisasutuste, ettevõtete, 

VKEde ning teiste Euroopa ja muu 

maailma sotsiaal-majanduslike rühmade 

vahel. See hõlmab ka kolmandate riikidega 

tehtava koostöö soodustamist. 

(d) Struktuurilise mõju suurendamine 

tegevuste kaasrahastamisega 

(d) Struktuurilise mõju suurendamine 

tegevuste kaasrahastamisega 

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 

Marie Curie nimeliste meetmete arvulist ja 

struktuurilist mõju ning soodustada 

teadlaste koolituse, liikuvuse ja 

karjäärikujunduse tipptaseme saavutamist 

riiklikul tasandil. 

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 

meetmete arvulist ja struktuurilist mõju 

ning soodustada teadlaste koolituse, 

liikuvuse ja karjäärikujunduse tipptaseme 

saavutamist riiklikul tasandil. 

Põhitegevuseks on ärgitada 

kaasrahastamismehhanismi abil 

piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 

organisatsioone looma uusi programme ja 

avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 

sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 

ja karjäärikujundusele. See parandab 

Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 

karjääri kõikidel etappidel (k.a 

doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 

teaduslike teadmiste vaba liikumist 

Euroopas, edendab ahvatlevate 

Põhitegevuseks on ärgitada 

kaasrahastamismehhanismi abil 

piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 

organisatsioone looma uusi programme ja 

kohandama olemasolevaid 

rahvusvahelisele ja sektoritevahelisele 

koolitusele, liikuvusele ja 

karjäärikujundusele. See parandab 

Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 

karjääri kõikidel etappidel (k.a 

doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 

teaduslike teadmiste vaba liikumist 
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teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 

pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 

ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 

ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 

vahelist koostööd teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

Euroopas, edendab ahvatlevate 

teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 

pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 

ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 

ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 

vahelist koostööd teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. Tähelepanu tuleks 

pöörata tipptaseme ja võrdsuse 

saavutamisele. 

(e) Eritoetus ja poliitilised meetmed (e) Eritoetus ja poliitilised meetmed 

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 

tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 

puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 

Selleks luuakse näitajad ning analüüsitakse 

teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 

seotud andmeid, püüdes saavutada 

koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 

teadlastele, nende tööandjatele ja 

rahastajatele suunatud poliitiliste 

toetusmeetmetega, mida rakendatakse 

erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” raames. Samuti on 

tegevuse eemärgiks teadlikkuse 

parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 

köitvusest ning Marie Curie nimeliste 

meetmetega toetust saanud teadusuuringute 

ja innovatsiooni tulemuste levitamine. 

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 

tuvastades Marie Skłodowska-Curie 

nimeliste meetmete puudujäägid ja tõkked, 

ja suurendada meetmete mõju. Selleks 

luuakse näitajad ning analüüsitakse 

teadlaste liikuvuse, oskuste, karjääri ja 

soolise võrdõiguslikkusega seotud 

andmeid, püüdes saavutada koostoimet ja 

tihedat kooskõlastamist teadlastele, nende 

tööandjatele ja rahastajatele suunatud 

poliitiliste toetusmeetmetega, mida 

rakendatakse valdkonnaülese eesmärgi 

„Teadus ühiskonna heaks ja koos 

ühiskonnaga” raames. Samuti on tegevuse 

eemärgiks teadlikkuse parandamine 

teadlaskarjääri tähtsusest ja köitvusest ning 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 

meetmetega toetust saanud teadusuuringute 

ja innovatsiooni tulemuste levitamine. 

Tegevuse hulka kuuluvad ka konkreetsed 

meetmed, mis on suunatud 

karjäärikujunduse takistuste 

eemaldamisele, kaasa arvatud nende 

puhul, kes on teinud karjääris pausi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Teadustaristu 4. Teadustaristu 

4.1 Erieesmärk 4.1 Erieesmärk 
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Erieesmärk on anda Euroopale tipptasemel 

teadustaristu, mida saavad kasutada kõik 

Euroopa ja muu maailma teadlased, ning 

kasutada täiel määral ära selle potentsiaal 

teaduse ja innovatsiooni edendamiseks. 

Erieesmärk on anda Euroopale tipptasemel 

teadustaristu, mida saavad kasutada kõik 

Euroopa ja muu maailma teadlased, ning 

kasutada täiel määral ära selle potentsiaal 

teaduse ja innovatsiooni edendamiseks. 

Teadustaristu on Euroopa 

konkurentsivõime jaoks kõikides 

teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 

teaduspõhise innovatsiooni jaoks 

hädavajalik. Paljudes valdkondades on 

teadusuuringud võimatud, kui ei saa 

kasutada superarvuteid, kui 

materjalitehnoloogias ei saa kasutada 

radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 

puhtaid ruume, genoomikas ja 

sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 

observatooriume, andmeedastuseks 

lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 

selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 

vaja suurte ühiskonna ees seisvate 

probleemide – energiaküsimused, 

kliimamuutused, biomajandus, elukestev 

tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 

ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 

ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 

veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 

edendab inimeste ja ideede liikuvust, 

koondab Euroopa ja kogu maailma 

parimaid teadlasi ning täiustab 

teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus- 

ja innovatsioonikogukondades tipptaset 

ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 

teaduse esitleja. 

Teadustaristu on Euroopa 

konkurentsivõime jaoks kõikides 

teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 

teaduspõhise innovatsiooni jaoks 

hädavajalik. Paljudes valdkondades on 

teadusuuringud võimatud, kui ei saa 

kasutada superarvuteid, analüüsiseadmeid, 

kui materjalitehnoloogias ei saa kasutada 

radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 

puhtaid ruume ja arenenud metroloogiat, 

erivarustusega laboreid bioloogia ja 

meditsiini teadusuuringuteks, genoomikas 

ja sotsiaalteadustes andmebaase, 

geoteadustes ja keskkonnateadustes 

observatooriume ja sensoreid, 

andmeedastuseks väga kiireid lairibavõrke 

jne. Teadustaristu on vajalik selleks, et teha 

teadusuuringuid, mida on vaja suurte 

ühiskonna ees seisvate probleemide – muu 

hulgas energiaküsimused, kliimamuutused, 

biomajandus, elukestev tervis ja heaolu – 

lahendamiseks. See ergutab piiri- ja 

valdkonnaülest koostööd ning loob 

Euroopas ühtlase avatud ruumi 

veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 

edendab inimeste ja ideede liikuvust, 

koondab Euroopa ja kogu maailma 

parimaid teadlasi ning täiustab 

teadusharidust. Selle loomine ergutab 

teadlasi ja uuenduslikke ettevõtjaid välja 

töötama tipptasemel tehnoloogiat. Sel 

viisil tugevdab taristu Euroopa 

kõrgtehnoloogilist innovatiivset 

tööstussektorit. See tekitab Euroopa 

teadus- ja innovatsioonikogukondades 

tipptaset ning võib ühiskonna jaoks olla 

suurepärane teaduse esitleja. 

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 

teadustaristu loomise, säilitamise ja 

toimimise tagamiseks, kui tahab, et 

Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 

tipptaseme. Selleks on vaja 

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 

teadustaristu loomise, säilitamise ja 

toimimise tagamiseks ning valima ja 

käsitlema seda prioriteedina ELi 

lisaväärtuse, kvaliteedi- ja asjakohasuse 
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märkimisväärset tõhusat koostööd liidu, 

riiklike ja piirkondlike rahastajate vahel, 

milleks püütakse tihedate sidemete poole 

ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 

koostoime ja sidus tegutsemine. 

kriteeriumide põhjal, kui tahab, et Euroopa 

teadusuuringud säilitaksid oma tipptaseme. 

Selleks on vaja märkimisväärset tõhusat 

koostööd liidu, riiklike ja piirkondlike 

rahastajate vahel, milleks püütakse tihedate 

sidemete poole ühtekuuluvuspoliitikaga, et 

tagada koostoime ja sidus tegutsemine. 

Selle erieesmärgi saavutamiseks 

tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 

esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 

määravat rolli murranguliste 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

võimalikuks muutmisel. Algatuses on 

rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 

loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 

Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 

ressursid. Samamoodi rõhutatakse 

juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 

e-taristut ja innovatsiooniklastrite 

väljaarendamise tähtsust Euroopa 

innovaatilise konkurentsieelise loomiseks. 

Selle erieesmärgi saavutamiseks 

tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 

esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 

määravat rolli murranguliste 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

võimalikuks muutmisel. Algatuses on 

rõhutatud vajadust koondada selle 

teadustaristu loomiseks ja toimimise 

tagamiseks kogu Euroopa ja mõnel juhul 

ka kogu maailma ressursid. Samamoodi 

rõhutatakse juhtalgatuses „Euroopa 

digitaalne tegevuskava” vajadust 

tugevdada Euroopa e-taristut ja 

innovatsiooniklastrite väljaarendamise 

tähtsust Euroopa innovaatilise 

konkurentsieelise loomiseks. 

4.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 4.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 

keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 

sageli erinevate seadmete, teenuste ja 

andmeallikate ühendamist ning laialdast 

riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 

ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 

vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 

lähenemisviis teadustaristule on viimastel 

aastatel Euroopa teadustöö taristu 

strateegiafoorumi (ESFRI) 

taristutegevuskava elluviimisel, riikide 

teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 

Euroopa digitaalse teadusruumi aluseks 

oleva e-taristu arendamisel osutunud väga 

edukaks. Euroopat katvad 

teadustaristuvõrgud tugevdavad 

inimkapitali, pakkudes uue põlvkonna 

teadlastele ja inseneridele tipptasemel 

koolitust ning edendades 

valdkondadevahelist koostööd. 

Tipptasemel teadustaristu muutub üha 

keerulisemaks ja kallimaks ning nõuab 

sageli erinevate seadmete, teenuste ja 

andmeallikate ühendamist ning laialdast 

riikidevahelist koostööd. Ühelgi riigil ei 

ole nii palju vahendeid, et rahastada kogu 

vajalikku teadustaristut. Euroopa tasandi 

lähenemisviis teadustaristule on viimastel 

aastatel Euroopa teadustöö taristu 

strateegiafoorumi (ESFRI) 

taristutegevuskava elluviimisel, riikide 

teadustaristu lõimimisel ja avamisel ning 

avatud, digitaalselt ühendatud Euroopa 

teadusruumi aluseks oleva e-taristu 

arendamisel osutunud väga edukaks. 

Euroopat katvad teadustaristuvõrgud 

tugevdavad inimkapitali, pakkudes uue 

põlvkonna teadlastele ja inseneridele 

tipptasemel koolitust ning edendades 

valdkondadevahelist koostööd. 

Teadustaristu edasiarendamine ja laiem 

kasutamine liidu tasandil on 

Parimate teadustaristute edasiarendamine 

ja laiem kasutamine Euroopa tasandil on 
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märkimisväärne panus Euroopa 

teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 

arendamises ja rahastamises on endiselt 

kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 

oluline taristutoetaja liidu tasandil, 

soodustades uute taristuüksuste teket, 

avades riikide ja Euroopa taristu laiemaks 

kasutuseks ning kandes hoolt piirkondliku, 

riikliku, ELi ja rahvusvahelise poliitika 

sidususe ja tulemuslikkuse eest. Vaja ei ole 

mitte ainult vältida topelttööd ning 

kooskõlastada ja ratsionaliseerida taristu 

kasutamist, vaid ka ressursid ühendada, et 

liit saaks endale maailma tasandi 

teadustaristu ja suudaks seda töös hoida. 

märkimisväärne panus Euroopa 

teadusruumi arengusse. Kuigi teadustaristu 

arendamises ja rahastamises on endiselt 

kõige tähtsam roll liikmesriikidel, on liit 

oluline taristutoetaja Euroopa tasandil, 

näiteks ergutades jagatud teadustaristu 

koordineerimist, soodustades uute ja 

integreeritud taristuüksuste teket, avades 

riikide ja Euroopa taristu laiemaks 

kasutuseks ja toetades seda ning kandes 

hoolt piirkondliku, riikliku, ELi ja 

rahvusvahelise poliitika sidususe ja 

tulemuslikkuse eest. Vaja on vältida 

jõupingutuste dubleerimist ja killustamist, 

tugevdada taristu kooskõlastatud ja 

tõhusat kasutamist ning vajaduse korral 

ressursid ühendada, et liit saaks endale 

maailma tasandi teadustaristu ja suudaks 

seda töös hoida. 

 IKT on muutnud teadust, kuna on 

võimaldanud kaugkoostööd, massilist 

andmetöötlust, in-silico katsetusi ja 

juurdepääsu kaugressurssidele. 

Teadusuuringud muutuvad seetõttu 

järjest riikide- ja 

valdkondadevahelisemaks ning see nõuab 

IKT taristute kasutamist, mis on 

iseenesest rahvusülesed. Seepärast on 

asjakohane suunata märkimisväärne osa 

sellele konkreetsele eesmärgile 

eraldatavast eelarvest teadusuuringutele 

ja innovatsioonile e-taristute valdkonnas. 

Teadustaristu (sh e-taristu) ehitamise, 

kasutamise ja haldamise Euroopa tasandi 

käsitlusviisi tulemusena tekkinud tõhusus 

suurendab oluliselt Euroopa teadus- ja 

innovatsioonipotentsiaali. 

Teadustaristu (sh e-taristu) ehitamise, 

kasutamise ja haldamise Euroopa tasandi 

käsitlusviisi tulemusena tekkinud tõhusus 

suurendab oluliselt Euroopa teadus- ja 

innovatsioonipotentsiaali ja teeb ELi 

rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimelisemaks. 

4.3. Peamised tegevussuunad 4.3. Peamised tegevussuunad 

Tegevuse eesmärk on arendada Euroopa 

2020. aasta ja edaspidist teadustaristut, 

edendada selle innovatsioonipotentsiaali ja 

inimkapitali ning tugevdada liidu 

teadustaristupoliitikat. 

Tegevuse eesmärk on arendada Euroopa 

2020. aasta ja edaspidist teadustaristut, 

edendada selle innovatsioonipotentsiaali ja 

inimressursse ning tugevdada liidu 

teadustaristupoliitikat. 

(a ) Euroopa 2020. aasta ja edaspidise (a ) Euroopa 2020. aasta ja edaspidise 
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teadustaristu arendamine teadustaristu arendamine 

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 

tipptasemel teadustaristuüksuste 

rakendamine ja tegevus, sealhulgas 

piirkondlike partnerüksuste arendamine, 

riikide teadustaristute lõimimine ja 

juurdepääs nendele ning e-taristu 

väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 

tööshoidmine. 

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste 

tipptasemel teadustaristuüksuste 

rakendamine ja tegevus ning 

riikidevaheline juurdepääs neile, 

sealhulgas Euroopale huvi pakkuvate 

tipptasemel piirkondlike partnerüksuste 

arendamine, sealhulgas riikidevaheline 

juurdepääs maailmaklassiga Euroopa 

teadustaristutele; riikide teadustaristute 

lõimimine ja riikidevaheline juurdepääs 

nendele ning e-taristu väljaarendamine, 

kasutuselevõtt ja tööshoidmine, et tagada 

võrkude loomise, informaatika ja 

teadusandmete alal maailma tippvõimsus. 

(b) Teadustaristu ja selle inimkapitali 

innovatsioonipotentsiaali arendamine 

(b) Teadustaristu ja selle inimkapitali 

innovatsioonipotentsiaali arendamine 

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 

toimima tehnoloogia varase 

kasutuselevõtjana, edendada teadus- ja 

arenduskoostööd tööstusega, soodustada 

teadustaristu tööstusotstarbelist kasutamist 

ning ergutada innovatsiooniklastrite 

loomist. Selle tegevusega toetatakse ka 

teadustaristut haldava ja töös hoidva 

personali koolitust ja/või vahetusi. 

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut 

toimima uusima tehnoloogia varase 

kasutuselevõtja või väljaarendajana, 

edendada teadus- ja arenduskoostööd 

tööstusega, soodustada teadustaristu 

tööstusotstarbelist kasutamist ning ergutada 

innovatsiooniklastrite loomist. Selle 

tegevusega toetatakse ka teadustaristut 

kasutava, haldava ja töös hoidva personali 

haridust ja koolitust ja/või vahetusi, kaasa 

arvatud kõrgemale juhtkonnale ja 

projektijuhtidele mõeldud lähetuste kava. 

(c) Euroopa teadustaristupoliitika ja 

rahvusvahelise koostöö tugevdamine 

(c) Euroopa teadustaristupoliitika ja 

rahvusvahelise koostöö tugevdamine 

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 

poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 

koostööd, otsustamise abivahendite 

väljaselgitamist ja jälgimist ning 

rahvusvahelist koostööd. 

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 

poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 

koostööd, otsustamise abivahendite 

väljaselgitamist ja jälgimist ning 

rahvusvahelist koostööd. Euroopa 

teadustaristuid toetatakse nende 

rahvusvaheliste suhete alases tegevuses ja 

nendega konsulteeritakse Euroopa 

teadusuuringute alase rahvusvahelise 

koostöö strateegia kujundamise protsessi 

käigus. 

Teine ja kolmas tegevus toimuvad nende 

enda meetme raames ja kui asjakohane, siis 

ka esimese tegevuse raames. 

Teine ja kolmas tegevus toimuvad nende 

enda meetme raames ja kui asjakohane, siis 

ka esimese tegevuse raames. 
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Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. TIPPTASEMEL TEADMISTE 

LEVITAMINE JA OSALEMISE 

LAIENDAMINE 

 4 a. 1. Erieesmärk 

 Erieesmärk on täielikult ära kasutada 

Euroopa talendipagasi potentsiaali ning 

tagada, et innovatsioonist juhitud 

majanduse kasu on võimalikult suur ja 

see on võrdselt jaotatud kogu liidus 

vastavalt tipptaseme põhimõttele. 

 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

179 lõikes 2 öeldakse liidu 

teadusuuringute ja tehnoloogia 

arendamise poliitika kohta selgesti, et liit 

„toetab kogu liidus ettevõtjaid, kaasa 

arvatud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtted, uurimiskeskusi ja ülikoole 

nende kõrgekvaliteedilises 

teadusuuringute ja tehnoloogia 

arendamisega seotud tegevuses”. 

 Ja tõepoolest – selle tagamine, et 

teadusuuringute ja innovatsioonialane 

tegevus oleks ühtlaselt levinud, on olnud 

juba kaua liidu tähtsaks poliitiliseks 

eesmärgiks. Siiski, vaatamata viimase aja 

suundumusele, mille kohaselt on eri 

riikide innovatsioonialased saavutused 

lähenenud, püsivad EL27 riikide vahel 

ikka veel teravad erinevused, nagu 

märgitakse ka innovatsiooniliidu 2011. 

aasta tulemustabelis. Lisaks sellele, et 

praegune finantskriis on pannud 

liikmesriikide eelarved surutise alla, 

ähvardab see süvendada lõhet nn 

innovatsiooniliidrite ja mõõdukate 

novaatorite vahel. 

 4 a. 2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

 Et jätkata arenemist jätkusuutliku, 
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kaasava ja aruka ühiskonna poole, peab 

Euroopa kasutama võimalikult hästi ära 

teabe, mis on liidus saadaval ja päästma 

valla seni kasutamata teadus- ja 

innovatsioonipotentsiaali. See on tõeline 

väljakutse kogu Euroopale, millest sõltub 

meie rahvusvaheline konkurentsivõime 

ning mida ei saa lahendada üksi 

liikmesriigid. 

 Tippteadmiste keskuste edendamise ja 

nende omavahel ühendamisega aitavad 

kavandatud tegevused tugevdada Euroopa 

teadusruumi. 

 4 a. 3. Peamised tegevussuunad 

 Teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise tõhususe tagamiseks peab 

programm „Horisont 2020” olema avatud 

paljudele eri osalejatele, kaasa arvatud 

uustulnukatele, ning tagama, et igal pool, 

kus leidub tipptaset, jääks see 

ülimuslikuks, mis võimaldab teadlastel ja 

novaatoritel üle kogu Euroopa saada kasu 

programmi „Horisont 2020” vahenditest, 

võrgustikest ja rahastusest, kaasa arvatud 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ja teadmis- ja 

innovaatikakogukondade tegevustest. 

 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 meetmete hulka kuuluvad: 

 Partnerlussuhete ja võrgustike loomise 

meetmed 

 (a) tekkivad tippteadmiste keskused 

sellistes liikmesriikides ja piirkondades, 

kus innovatsioon ei ole nii arenenud, 

seotakse Euroopa keskustega, mis on 

innovatsiooni alal rahvusvaheliselt 

liidripositsioonil; 

 (b) võistluse käivitamine rahvusvaheliselt 
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konkurentsivõimeliste teaduskeskuste 

rajamiseks piirkondades, kus 

innovatsioon on vähem arenenud, 

tuginedes nende piirkondlike aruka 

spetsialiseerumise strateegiates, 

määratletud prioriteetidele; võistluse 

kandidaadid peaksid olema meeskonnad, 

kes koosnevad innovatsioonimeelsest, 

kuid vähem innovaatilistest piirkondadest 

ning rahvusvaheliselt tunnustatud 

tippteadmiste keskusest mujal Euroopas; 

 (c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 

asutamine, et meelitada suurepäraseid 

õpetlasi asutustesse, millel on selge 

potentsiaal tipptasemel teadustööks, et 

aidata nendel asutustel seda potentsiaali 

täielikult rakendada ning luua sellega 

võrdsed tingimused teadustööks ja 

innovatsiooniks Euroopa teadusruumis. 
 (d) nn tagasipöördumistoetuse andmine 

tipptasemel teadlastele, kes praegu 

töötavad väljaspool ELi ja kes soovivad 

töötada Euroopas või teadlastele, kes juba 

töötavad Euroopas, kuid soovivad kolida 

vähem arenenud piirkonda; 

 (e) toetuste andmine 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 

kättesaadavust (nimelt doktoriõppe ja 

doktoriõppejärgne koolitus); 

 (f) edukate võrgustike tugevdamine, et 

rajada teadusuuringute ja innovatsiooni 

alane kvaliteetne institutsioonidevaheline 

võrgustik; erilise tähelepanu pööramine 

Euroopa teaduse ja tehnika alasele 

koostöövõrgule, et soodustada selliseid 

tegevusi, mis aitavad kindlaks teha ja 

omavahel ühendada nn tippteadmiste 

kogumeid (kõrge kvaliteediga 

teaduskogukonnad ja noorteadlased) üle 

kogu Euroopa; 
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 (g) konkreetsete koolitusmehhanismide 

väljatöötamine selle kohta, kuidas osaleda 

programmis “Horisont 2020”, kasutades 

täielikult ära olemasolevate võrgustike, 

nagu siseriiklike kontaktpunktide poolt 

pakutavaid eeliseid; 

 (h) online-turu sisseseadmine, kus saab 

reklaamida intellektuaalomandit, et viia 

omavahel kokku intellektuaalomandi 

õiguste omanikud ja kasutajad. 

 Koostoime loomine struktuurifondidega 

 (a) nn kvaliteedimärgi andmine positiivse 

hinnangu saanud Euroopa teadusruumi, 

Marie Sklodowska-Curie nimelise või 

koostööprojekti projektide ettepanekutele, 

mis ei ole saanud rahastust eelarveliste 

piirangute tõttu, samuti lõpetatud 

projektidele, et kergendada 

järelmeetmeteks rahastuse saamist 

liikmesriigi, piirkondlikest või 

eraallikatest; 

 (b) aruka spetsialiseerumise strateegiate 

väljaarendamise ja seire toetamine; 

töötatakse välja poliitika toetusvahend ja 

hõlbustatakse poliitikaõpet piirkondlikul 

tasemel partneritepoolse rahvusvahelise 

hindamise ja parimate tavade jagamise 

kaudu. 

 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõigud 1–20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas 

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas 

Erieesmärk on saavutada progressi 

võimaldava tehnoloogia, kosmoseuuringute 

ja innovatsiooni vallas maailma tasandil 

juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 

valdkonnad on aluseks paljude erinevate 

olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus- 

ja majandusharude konkurentsivõimele. 

Erieesmärk on saavutada teadusuuringute 

ja innovatsiooni kaudu progressi 

võimaldava tehnoloogia ja 

kosmoseuuringute vallas maailma tasandil 

juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 

valdkonnad on aluseks paljude erinevate 

olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus- 
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ja majandusharude konkurentsivõimele. 

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 

kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 

kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 

jaoks nii probleem kui ka võimalus. 

Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 

kasutades loodud teadmisi olemasolevate 

toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 

ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 

kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 

hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 

hõlmama ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 

kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 

kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 

jaoks nii probleem kui ka võimalus. 

Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 

kasutades loodud teadmisi olemasolevate 

toodete, teenuste ja turgude kvaliteedi ja 

jätkusuutlikkuse täiustamiseks ja uute 

loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 

kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 

hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 

hõlmama ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi, sotsiaalseid ja 

julgeoleku aspekte. 

Selleks et jääda maailma konkurentsis 

tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 

võimetega esirinda, on vaja info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 

nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 

materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 

kõrgtehnoloogilises tootmises ja 

töötlemises ning kosmosetehnoloogias 

rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-

, arendus- ja tutvustamistegevusse. 

Selleks et jääda maailma konkurentsis 

tugeva tehnoloogilise baasi ja tööstuslike 

võimetega esirinda, on vaja info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogias (IKT), 

nanotehnoloogias, kõrgtehnoloogiliste 

materjalide valdkonnas, biotehnoloogias, 

kõrgtehnoloogilises tootmises ja 

töötlemises ning kosmosetehnoloogias 

rohkem strateegilisi investeeringuid teadus-

, arendus- ja tutvustamistegevusse. 

Progressi võimaldava tehnoloogia 

tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 

tööstuses on määrav tegur Euroopa 

tootlikkuse ja innovatsioonivõime 

suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 

arenenud, jätkusuutlik ja 

konkurentsivõimeline majandus, selle 

kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 

maailmas esikohal ja ühiskondlikele 

probleemidele suudetakse leida 

tulemuslikke lahendusi. Sellise tegevuse 

kõikehõlmavus kannustab täiendavate 

leiutiste ja kasutusviiside kaudu edasist 

arengut, mis tagab, et kõnealusesse 

tehnoloogiasse tehtud investeeringute 

tasuvus on suurem kui teistes 

valdkondades. 

Progressi võimaldava tehnoloogia 

tundmaõppimine ja kasutuselevõtt Euroopa 

tööstuses on määrav tegur Euroopa 

tootlikkuse ja innovatsioonivõime 

suurendamisel ning tagab, et Euroopal on 

arenenud, jätkusuutlik ja 

konkurentsivõimeline majandus, selle 

kõrgtehnoloogiat kasutavad sektorid on 

maailmas esikohal ja ühiskondlikele 

probleemidele suudetakse leida 

tulemuslikke ja jätkusuutlikke lahendusi. 

Sellise tegevuse kõikehõlmavus kannustab 

täiendavate leiutiste ja kasutusviiside 

kaudu edasist arengut, mis tagab, et 

kõnealusesse tehnoloogiasse tehtud 

investeeringute tasuvus on suurem kui 

teistes valdkondades. Teadusprojektide 

baasil tegutsevate ettevõtete väljatöötamist 

toetatakse paindlike vahendite, nagu 

avatud konkursikutsete kaudu. 
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Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” ning liidu kosmosepoliitika 

eesmärke. 

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” ning Euroopa Liidu 

sisejulgeoleku strateegia ja liidu 
kosmosepoliitika eesmärke. 

Vastastikune täiendavus programmis 

„Horisont 2020” teiste tegevustega 

Vastastikune täiendavus programmis 

„Horisont 2020” teiste tegevustega 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 

aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 

teadlastega välja töötanud tööstus ja 

ettevõtted ning milles keskendutakse 

jõuliselt erasektori investeeringute 

suurendamisele. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 

aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 

teadlastega välja töötanud tööstus, 

ettevõtted ja VKEd. Nende tegevustega ei 

püüta lahendada ainult konkreetse sektori 

ühiseid huvisid ja muresid, vaid ka 

toetada poliitika eesmärkide rakendamist 

nendes konkreetsetes sektorites. 

Tegevusega keskendutakse jõuliselt 

erasektori investeeringute ja innovatsiooni 

suurendamisele. 

Progressi võimaldava tehnoloogia 

kaasamist ühiskonnaprobleemide 

lahendamisse toetatakse koos asjaomaste 

probleemide lahendamise toetamisega. 

Sellise progressi võimaldava tehnoloogia 

kasutamist, mis ei kuulu prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” alla, kuid on 

Euroopa tööstuse konkurentsivõime 

parandamiseks tähtis, toetatakse 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” raames. 

Progressi võimaldava tehnoloogia 

kaasamist ühiskonnaprobleemide 

lahendamisse toetatakse koos asjaomaste 

probleemide lahendamise toetamisega. 

Sellise progressi võimaldava tehnoloogia 

kasutamist, mis ei kuulu prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” alla, kuid on 

Euroopa tööstuse konkurentsivõime 

parandamiseks tähtis, toetatakse 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” raames. 

Ühine tegutsemisviis Ühine tegutsemisviis 

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 

tegevuskavapõhist tegevust kui ka 

avatumaid valdkondi uuenduslike 

projektide ja murranguliste lahenduste 

edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 

arendustegevusel, suuremahulistel 

katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 

katsestendidel ja eluslaboritel, prototüüpide 

loomisel ja katsesarja toodete 

valideerimisel. Tegevuste eesmärk on 

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 

tegevuskavapõhist tegevust kui ka 

avatumaid valdkondi uuenduslike 

projektide ja murranguliste lahenduste 

edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 

arendustegevusel, innovatsioonil 

kommertstegevusele ja konkurentsile 

eelnevas staadiumis, kaasa arvatud 
tutvustamistegevusel, katsestendidel ja 

eluslaboritel, prototüüpide loomisel ja 
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suurendada tööstuslikku 

konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 

eelkõige VKEsid tegema rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni. 

katsesarja toodete valideerimisel. 

Tegevuste eesmärk on suurendada 

tööstuslikku konkurentsivõimet, ergutades 

tööstust suurendama investeeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Tegevustega toetatakse eelkõige VKEsid, 

et nad teeksid rohkem investeeringuid ja 

et neil oleks parem juurdepääs teadus- ja 

innovatsioonitegevusele. Keskendutakse 

väikestele ja keskmise suurusega 

projektidele. Projektide otsest 

jätkutegevust, näiteks katseprojekte, 

tutvustamistegevust ja projektide 

kasutuselevõttu toetatakse paindlike 

vahenditega nagu avatud konkursikutsed. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 

tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 

teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 

on oluline mitmes sektoris, mis panevad 

aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 

millega edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 

kosmosevaldkonnas, transpordis, 

keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 

kasutatakse paindlikult ära progressi 

võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 

progressi võimaldava tehnoloogia 

omavaheline koostoime kui tähtis 

innovatsiooniallikas. See täiendab 

progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 

saadavat toetust, mida liikmesriigid või 

piirkondlikud ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 

tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 

teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 

on oluline mitmes sektoris, mis panevad 

aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele ja uute töökohtade 

loomisele. Ühtne tegutsemisviis, millega 

edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja samuti uudsetele 

kasutusviisidele ning jätkusuutlikele 

lähenemisviisidele (nt kosmosevaldkonnas, 

transpordis, keskkonnas, tervishoius, 

põllumajanduses jm). Seetõttu kasutatakse 

paindlikult ära progressi võimaldava 

tehnoloogia ja lihtsalt progressi 

võimaldava tehnoloogia omavaheline 

koostoime kui tähtis innovatsiooniallikas. 

See täiendab progressi võimaldava 

tehnoloogiaga seotud teadusuuringuteks ja 

innovatsiooniks saadavat toetust, mida 
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spetsialiseerumise strateegiate alusel. liikmesriigid või piirkondlikud 

ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 

spetsialiseerumise strateegiate alusel. 

Kogu progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia (sh progressi 

võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 

tähtis erineva tehnoloogia koostoime 

soodustamine, samuti selle erineva 

kasutamise soodustamine prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 

määratlemisel ning nende elluviimisel 

arvestatakse sellega täielikult. Selleks 

peavad erinevate seisukohtadega 

sidusrühmad osalema täiel määral 

prioriteetide seadmises ja elluviimises. 

Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 

mida rahastatakse ühiselt progressi 

võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 

asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 

seoses. See hõlmab ühist rahastamist 

avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 

püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 

seda ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks. 

Kogu progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia (sh progressi 

võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 

tähtis erineva tehnoloogia koostoime 

soodustamine, samuti selle erineva 

kasutamise soodustamine prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 

määratlemisel ning nende elluviimisel 

arvestatakse sellega täielikult. Selleks 

peavad kõik erinevate seisukohtadega 

sidusrühmad osalema täiel määral 

prioriteetide seadmises ja elluviimises. 

Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 

mida rahastatakse ühiselt progressi 

võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 

asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 

seoses. See hõlmab ühist rahastamist 

avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 

püütakse luua tehnoloogiat ja 

innovatsiooni ja kasutada seda 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. 

IKT-l on tähtis roll, sest see hõlmab mõnd 

progressi võimaldavat tehnoloogiat ja 

pakub ülitähtsate majanduslike ja 

sotsiaalsete protsesside ning uute era- ja 

avaliku sektori toodete ja teenuste jaoks 

olulist põhitaristut, tehnoloogiat ja 

süsteeme. Euroopa tööstus peab olema IKT 

tehnoloogilise arengu eesliinil, kus paljud 

tehnoloogiad lähevad uude murrangulisse 

etappi, mis loob uusi võimalusi. 

IKT-l on tähtis roll, sest see hõlmab mõnd 

progressi võimaldavat tehnoloogiat ja 

pakub ülitähtsate majanduslike ja 

sotsiaalsete protsesside ning uute era- ja 

avaliku sektori toodete ja teenuste jaoks 

olulist põhitaristut, tehnoloogiat ja 

süsteeme. Euroopa tööstus peab olema IKT 

tehnoloogilise arengu eesliinil, kus paljud 

tehnoloogiad lähevad uude murrangulisse 

etappi, mis loob uusi võimalusi. 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 

teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 

ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 

ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 

üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 

liidu positsiooni rahvusvahelise 

tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 

põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 

praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 

elluviidavate programmide vahel. Selleks 

et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 

teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 

ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 

ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 

üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 

liidu positsiooni rahvusvahelise 

tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 

põhineb kosmoseuuringutel. Selleks et 

säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 

kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 

liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 
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kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 

liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 

on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 

investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 

ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 

selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 

põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 

teenused tähtis majanduskasvu ja 

töökohtade allikas. 

on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 

investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 

ELi toimimise lepingu artikkel 189). See 

saavutatakse riikide kosmoseagentuuride 

ja Euroopa Kosmoseagentuuri tihedas 

koostöös. Peale selle on 

kosmosevaldkonnast saadud teabel 

põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 

teenused tähtis majanduskasvu ja 

töökohtade allikas ning nende areng on 

liidu jaoks oluline võimalus. 

Euroopa suudab partnerluse, klastrite, 

võrgustike, standardimise ning sarnaste 

uurimis- ja arendusvajadustega teadus- ja 

tehnoloogiaharude ja -sektorite vahelise 

koostöö edendamisega saavutada kriitilise 

massi, mis viib läbimurrete, uue 

tehnoloogia ja uuenduslike lahendusteni. 

Euroopa suudab partnerluse, klastrite, 

võrgustike, standardimise ning sarnaste 

uurimis- ja arendusvajadustega teadus- ja 

tehnoloogiaharude ja -sektorite vahelise 

koostöö edendamisega saavutada kriitilise 

massi, mis viib läbimurrete, uue 

tehnoloogia ja uuenduslike lahendusteni. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade väljatöötamine ja 

elluviimine avaliku ja erasektori 

partnerluste kaudu, tööstuse ja 

akadeemiliste ringkondade vaheliste 

tulemuslike seoste loomine, 

lisainvesteeringute leidmine, rahastamise 

kättesaadavus, standardimine ning 

kommertskasutusele eelnevate hangete ja 

uuenduslike toodete ja teenuste hangete 

toetamine on kõik konkurentsivõime 

suurendamise jaoks hädavajalikud. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade väljatöötamine ja 

elluviimine Euroopa 

tehnoloogiaplatvormide või avaliku ja 

erasektori partnerluste kaudu, tööstuse ja 

akadeemiliste ringkondade vaheliste 

tulemuslike seoste loomine, 

lisainvesteeringute leidmine, rahastamise 

kättesaadavus, standardimine ning 

kommertskasutusele eelnevate hangete ja 

uuenduslike toodete ja teenuste hangete 

toetamine on kõik konkurentsivõime 

suurendamise jaoks hädavajalikud. 

Sellega seoses on vaja ka tihedaid sidemeid 

EITga, et tekitada rohkem üliandekaid 

ettevõtjaid ja kiirendada innovatsiooni, 

tuues kokku erinevatest riikidest, 

valdkondadest ja organisatsioonidest pärit 

inimesed. 

Sellega seoses on vaja ka tihedaid sidemeid 

EITga, et tekitada rohkem üliandekaid 

ettevõtjaid ja kiirendada innovatsiooni, 

tuues kokku erinevatest riikidest, 

valdkondadest ja organisatsioonidest pärit 

inimesed. 

Samuti võib liidu tasandil koostöö 

soodustada kauplemisvõimaluste tekkimist 

Euroopa või rahvusvaheliste standardite 

väljatöötamise kaudu uute kujunemisjärgus 

toodete, teenuste ja tehnoloogia jaoks. 

Edendatakse standardimist, koostalitlust, 

ohutust ja regulatsioonieelseid tegevusi 

toetavaid tegevusi. 

Samuti peab liidu tasandil koostöö 

soodustama kauplemisvõimaluste 

tekkimist Euroopa või rahvusvaheliste 

standardite väljatöötamise kaudu uute 

kujunemisjärgus toodete, teenuste ja 

tehnoloogia jaoks. Niisuguste standardite 

väljatöötamisel pärast konsulteerimist 

asjaomaste sidusrühmadega teadus- ja 

tööstusringkondadest võiks olla positiivne 
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mõju. Edendatakse standardimist, 

koostalitlust, ohutust ja 

regulatsioonieelseid tegevusi toetavaid 

tegevusi. 
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1.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

(IKT) 

1.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

(IKT) 

1.1.1. IKTga seotud erieesmärk 1.1.1. IKTga seotud erieesmärk 

Kooskõlas Euroopa digitaalse 

tegevuskavaga on IKT valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk pakkuda Euroopale IKT 

arengust tulenevaid võimalusi, mille 

ärakasutamine toob kasu nii kodanikele, 

ettevõtetele kui ka teadlastele. 

Kooskõlas Euroopa digitaalse 

tegevuskavaga on IKT valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk pakkuda Euroopale IKT 

arengust tulenevaid võimalusi, mille 

ärakasutamine toob kasu nii kodanikele, 

ettevõtetele kui ka teadlastele. IKT hõlmab 

kõiki IKT valdkondi, sealhulgas 

püsivõrke, traadita võrke, kiudoptilisi 

võrke ja satelliitvõrke, võrku ühendatud 

elektroonilisi andmekandjaid, 

arvutipõhiseid arukaid süsteeme ja 

integreeritud tarkvara ning fotoonika, 

molekulaarelektroonika, 

magnetelektroonika, robootika, 

nanoelektroonika ja bioelektroonika laiu 

valdkondi. 

Euroopal kui maailma suurimal 

majandussüsteemil ja maailma IKT-turu 

suurimal osalisel (praegune käive üle 

2600 miljardi euro) võib olla õigustatud 

soov, et meie ettevõtted, valitsused, teadus- 

ja arenduskeskused ning ülikoolid oleks 

IKT arendamises esirinnas, tekitaks uusi 

ettevõtteid ja investeeriks rohkem IKTga 

seotud innovatsiooni. 

Euroopal kui maailma suurimal 

majandussüsteemil ja maailma IKT-turu 

suurimal osalisel (praegune käive üle 

2600 miljardi euro) võib olla õigustatud 

soov, et meie ettevõtted, valitsused, teadus- 

ja arenduskeskused ning ülikoolid oleks 

IKT arendamises esirinnas, tekitaks uusi 

ettevõtteid ja investeeriks rohkem IKTga 

seotud innovatsiooni. 

Aastaks 2020 peaks Euroopa IKT-sektor 

tootma vähemalt samapalju, kui on selle 

osakaal maailma IKT-turust; praegu on see 

näitaja umbes üks kolmandik. Samuti 

peaks Euroopas tekkima IKT valdkonnas 

Aastaks 2020 peaks Euroopa IKT-sektor 

tootma vähemalt samapalju, kui on selle 

osakaal maailma IKT-turust; praegu on see 

näitaja umbes üks kolmandik. Samuti 

peaks Euroopas tekkima IKT valdkonnas 
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innovaatilisi ettevõtteid, et kahe viimase 

kümnendi jooksul asutatud ettevõtete 

investeeringud moodustaksid kolmandiku 

kõigist IKT teadus- ja arendustegevusse 

tehtavatest kulutustest, mis ulatuvad praegu 

enama kui 35 miljardi euroni aastas. 

Selleks peavad avaliku sektori 

investeeringud IKT teadus- ja 

arendustegevusse märkimisväärselt 

suurenema, nii et erasektori kulutused 

suureneksid järgmise kümne aasta jooksul 

kaks korda ning Euroopas oleks 

märgatavalt rohkem maailmatasemel IKT-

tippkeskusi. 

innovaatilisi ettevõtteid, et kahe viimase 

kümnendi jooksul asutatud ettevõtete 

investeeringud moodustaksid kolmandiku 

kõigist IKT teadus- ja arendustegevusse 

tehtavatest kulutustest, mis ulatuvad praegu 

enama kui 35 miljardi euroni aastas. 

Selleks peavad avaliku sektori 

investeeringud IKT teadus- ja 

arendustegevusse märkimisväärselt 

suurenema, nii et erasektori kulutused 

suureneksid järgmise kümne aasta jooksul 

kaks korda ning Euroopas oleks 

märgatavalt rohkem maailmatasemel IKT-

tippkeskusi. 

IKT üha keerulisema, mitut valdkonda 

hõlmava tehnoloogia ja äriahelate 

tundmaõppimiseks on vaja liidu tasandi 

partnerlust, riskide jagamist ja kriitilist 

massi. Liidu tasandil tegutsemisega 

aidatakse tööstusel tegeleda ühtse turu 

vaatenurgaga ja saavutada mastaabisäästu. 

Ühiste avatud tehnoloogiaplatvormide 

ümber toimuv koostöö mõjub ka väljapoole 

ja see mõju võimendub, mistõttu paljudel 

sidusrühmadel on võimalik arengust kasu 

saada ja uuendusi kasutada. Liidu tasandil 

ühinemine ja partnerlus võimaldab ka 

saavutada üksmeele, loob silmatorkava 

kontaktpunkti välispartnerite jaoks ning 

viib liidu ja maailma tasandi standardite ja 

koostalitluslike lahenduste 

väljatöötamiseni. 

IKT üha keerulisema, mitut valdkonda 

hõlmava tehnoloogia ja äriahelate 

tundmaõppimiseks on vaja liidu tasandi 

partnerlust, riskide jagamist ja kriitilist 

massi. Liidu tasandil tegutsemisega 

aidatakse tööstusel tegeleda ühtse turu 

vaatenurgaga ja saavutada mastaabisäästu. 

Ühiste avatud tehnoloogiaplatvormide 

ümber toimuv koostöö mõjub ka väljapoole 

ja see mõju võimendub, mistõttu paljudel 

sidusrühmadel on võimalik arengust kasu 

saada ja uuendusi kasutada. Liidu tasandil 

ühinemine ja partnerlus võimaldab ka 

saavutada üksmeele, loob silmatorkava 

kontaktpunkti välispartnerite jaoks ning 

viib liidu ja maailma tasandi standardite ja 

koostalitluslike lahenduste 

väljatöötamiseni. 

1.1.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.1.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 

alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 

avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 

sektorites ning võimaldab teaduslikku 

progressi kõikides valdkondades. Järgmise 

kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 

ning IKT-komponentide, -taristu ja -

teenuste muundav mõju kõikides 

eluvaldkondades üha enam nähtav. 

Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 

andmesalvestusressursid on tulevikus 

kättesaadavad igale inimesele maakeral. 

Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 

tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 

alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 

avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 

sektorites ning võimaldab teaduslikku 

progressi kõikides valdkondades. Järgmise 

kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 

ning IKT-komponentide, -taristu ja -

teenuste muundav mõju kõikides 

eluvaldkondades üha enam nähtav. 

Andmetöötlus-, side- ja 

andmesalvestusressursside levik 

järgmistel aastatel jätkub. Sensorid, 

masinad ja infopõhised täiustatud tooted 

toodavad tohutus koguses reaalajas teavet 
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andmeid, muutes kaugtegutsemise 

tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 

kasutada äriprotsesse ja 

keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 

tuues endaga kaasa palju erinevaid 

teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 

äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 

õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 

tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 

toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 

tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 

tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 

tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks ning ühiskondlike 

protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 

kogukonna moodustamine ja tarbijate 

käitumine, ning avalikuks halduseks, 

näiteks suhtlusmeedia abil. 

ja andmeid, muutes kaugtegutsemise 

tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 

kasutada äriprotsesse ja 

keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 

tuues endaga kaasa palju erinevaid 

teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 

äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 

õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 

tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 

toimuvad IKT kaudu, mistõttu need on 

paremini kättesaadavad. IKT on tähtis 

taristu tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, 

side ja tehingute jaoks. Samuti on IKT 

hädavajalik tähtsaimate 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ning 

ühiskondlike protsesside jaoks, nagu seda 

on näiteks kogukonna moodustamine ja 

tarbijate käitumine, poliitikas osalemiseks 

ning avalikuks halduseks, näiteks 

suhtlusmeedia ning kollektiivsete 

teadlikkuse suurendamise platvormide ja 

vahendite abil. On väga oluline toetada ja 

kaasata standardite, tehnoloogia ja 

süsteemide kasutajakeskset aspekti 

käsitlevaid teadusuuringuid, et töötada 

välja konkurentsivõimelisi lahendusi. 

Liidu toetus IKT valdkonna 

teadusuuringutele ja innovatsioonile on 

oluline järgmise põlvkonna tehnoloogia ja 

kasutusviiside ettevalmistamisel, sest see 

moodustab suure osa Euroopa 

kogukulutustest keskmise ja suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

koostööle. Avaliku sektori investeeringud 

IKT valdkonna teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni liidu tasandil on olnud 

tähtsad kriitilise massi koondajad ja jäävad 

selleks ka edaspidi; selle tulemusena 

toimuvad läbimurded ning hakatakse 

rohkem ja paremini kasutama uuenduslikke 

lahendusi, tooteid ja teenuseid. Neil on 

jätkuvalt keskne roll avatud platvormide ja 

kogu liidus kasutatava tehnoloogia 

väljatöötamisel, uuenduste katsetamisel 

reaalsetes tingimustes üle kogu Euroopa 

ning ressursside optimeerimisel liidu 

konkurentsivõime suurendamiseks ja 

üldiste ühiskonnaprobleemide 

Liidu toetus IKT valdkonna 

teadusuuringutele ja innovatsioonile on 

oluline järgmise põlvkonna tehnoloogia ja 

kasutusviiside ettevalmistamisel, sest see 

moodustab suure osa Euroopa 

kogukulutustest keskmise ja suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

koostööle. Avaliku sektori investeeringud 

IKT valdkonna teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni liidu tasandil on olnud 

tähtsad kriitilise massi koondajad ja jäävad 

selleks ka edaspidi; selle tulemusena 

toimuvad läbimurded ning hakatakse 

rohkem ja paremini kasutama uuenduslikke 

lahendusi, tooteid ja teenuseid. Neil on 

jätkuvalt keskne roll avatud platvormide ja 

kogu liidus kasutatava tehnoloogia 

väljatöötamisel, uuenduste katsetamisel 

reaalsetes tingimustes üle kogu Euroopa 

ning ressursside optimeerimisel liidu 

konkurentsivõime suurendamiseks ja 

üldiste ühiskonnaprobleemide 
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lahendamiseks. Liidu toetus IKT 

valdkonna teadusuuringutele ja 

innovatsioonile võimaldab ka 

kõrgtehnoloogilistel VKEdel kasvada ja 

saada kasu kogu liitu hõlmava turu 

suurusest. See tihendab liidu teadlaste ja 

inseneride koostööd ja tõstab nende 

tipptaset, tugevdab koostoimet riikide 

eelarvetega ja eelarvete vahel ning on 

väljastpoolt Euroopat pärinevate 

partneritega tehtava koostöö kese. 

lahendamiseks. Liidu toetus IKT 

valdkonna teadusuuringutele ja 

innovatsioonile võimaldab ka 

kõrgtehnoloogilistel VKEdel kasvada ja 

saada kasu kogu liitu hõlmava turu 

suurusest. See tihendab liidu teadlaste ja 

inseneride koostööd ja tõstab nende 

tipptaset, tugevdab koostoimet riikide 

eelarvetega ja eelarvete vahel ning on 

väljastpoolt Euroopat pärinevate 

partneritega tehtava koostöö kese. 

Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi IKT-tegevuste järjestikune 

hindamine on näidanud, et liidu tasandi 

sihtotstarbelised investeeringud IKT 

valdkonna teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni on olnud määrava tähtsusega 

juhtpositsiooni saavutamisel sellistes 

tööstusvaldkondades nagu mobiilside ja 

ohutuse seisukohast olulised IKT-

süsteemid ning selliste probleemide 

lahendamisel nagu energiatõhusus ja 

demograafiline muutus. Liidu 

investeeringud IKT teadustaristusse on 

andnud Euroopa teadlastele maailma 

parimad teadusvõrgustikud ja 

andmetöötlusressursid. 

Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi IKT-tegevuste järjestikune 

hindamine on näidanud, et liidu tasandi 

sihtotstarbelised investeeringud IKT 

valdkonna teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni on olnud määrava tähtsusega 

juhtpositsiooni saavutamisel sellistes 

tööstusvaldkondades nagu mobiilside ja 

ohutuse seisukohast olulised IKT-

süsteemid ning selliste probleemide 

lahendamisel nagu energiatõhusus või 

demograafiline muutus ja paremate 

tervishoiusüsteemide kasutuselevõtmine. 

Liidu investeeringud IKT teadustaristusse 

on andnud Euroopa teadlastele maailma 

parimad teadusvõrgustikud ja 

andmetöötlusressursid. 

1.1.3. Peamised tegevussuunad 1.1.3. Peamised tegevussuunad 

Mitme tegevussuuna raames tegeletakse 

IKT-alase tööstusliku ja tehnoloogilise 

juhtpositsiooni küsimustega ning need 

hõlmavad tavapäraseid IKT valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavu, millest mõned tähtsamad on 

alljärgnevad: 

Mitme tegevussuuna raames tegeletakse 

IKT-alase tööstusliku ja tehnoloogilise 

juhtpositsiooni küsimustega ning need 

hõlmavad tavapäraseid IKT valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavu, millest mõned tähtsamad on 

alljärgnevad: 

(a) uus komponentide ja süsteemide 

põlvkond: arenenud ja arukate 

integreeritud komponentide ja süsteemide 

projekteerimine; 

(a) uus komponentide ja süsteemide 

põlvkond: arenenud, turvaliste ja arukate 

integreeritud komponentide ja süsteemide 

komponentide projekteerimine; 

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus: 

arenenud andmetöötlussüsteemid ja -

tehnoloogia; 

(b) järgmise põlvkonna andmetöötlus: 

arenenud ja turvalised 

andmetöötlussüsteemid ja -tehnoloogia; 

(c) tuleviku internet: taristu, tehnoloogia ja 

teenused; 

(c) tuleviku internet: tarkvara, riistvara, 

taristu, tehnoloogia ja teenused; 
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(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus: 

digitaalse infosisu ja loovusega seotud 

IKT; 

(d) sisutehnoloogia ja teabehaldus: 

digitaalse infosisu, kultuuritööstuse ja 

loovusega seotud IKT; 

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika 

ja arukad ruumid; 

(e) arenenud liidesed ja robotid: robootika 

ja arukad ruumid; 

(f) mikro- ja nanoelektroonika ning 

fotoonika: mikro- ja nanoelektroonika 

ning fotoonikaga seotud progressi 

võimaldavad tehnoloogiad. 

(f) mikro- ja nanoelektroonika ja fotoonika; 

 (f a) kvanttehnoloogiad: IKT-seadmete 

järgmine põlvkond kvantfüüsika ja 

infotehnoloogia ühendamise kaudu. 

Need kuus peamist tegevussuunda peaksid 

katma kõik vajadused. Vajadused aga 

hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 

tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 

leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 

lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 

IKT valdkonna kasutusele suunatud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavu, mida toetatakse koos 

asjaomase ühiskonnaprobleemi 

lahendamise toetamisega. 

Need seitse peamist tegevussuunda peaksid 

katma kõik vajadused. Vajadused aga 

hõlmavad tööstuslikku juhtpositsiooni 

tähtsaimaid ühiskondlikke probleeme 

leevendavate tavapäraste IKT-l põhinevate 

lahenduste, toodete ja teenuste vallas ning 

IKT valdkonna kasutusele suunatud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavu, mida toetatakse koos 

asjaomase ühiskonnaprobleemi 

lahendamise toetamisega. Erilist 

tähelepanu pööratakse sellele, et 

ühiskonnaprobleeme hõlmava prioriteetse 

valdkonna raames rahastatavate 

projektide jaoks valitaks kõige 

edasijõudnumad IKT-lahendused. Eeskätt 

toetatakse teadus- ja arendustegevust 

avatud süsteemide ja hajussüsteemide 

puhul. IKT potentsiaali täielikuks 

ärakasutamiseks tagatakse 

osalemiseeskirjadega, mis võimaldavad 

teostada pikaajalisi laiaulatuslikke 

kulukaid uurimisprojekte ning annavad 

võimaluse realiseerida kiiresti turu 

pakutavad võimalused, IKT valdkonna 

teadussuundade ja eri etappide 

mitmekesisus. 

Need kuus tegevussuunda hõlmavad ka 

IKTga seotud teadustaristut, nagu 

eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 

ning taristu progressi võimaldava 

tehnoloogia jaoks ning selle 

integreerimiseks arenenud toodetesse ja 

uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 

(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 

Need seitse tegevussuunda hõlmavad ka 

IKTga seotud teadustaristut, nagu 

eluslaborid suuremahulisteks katseteks, 

ning taristu progressi võimaldava 

tehnoloogia jaoks ning selle 

integreerimiseks arenenud toodetesse ja 

uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse 

(sh seadmed, abivahendid, tugiteenused, 
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puhtad ruumid ja prototüübi loomise 

võimalused). 

puhtad ruumid ja prototüübi loomise 

võimalused). Liidu rahastamisega 

toetatakse ühiseid rajatisi ja taristut, mis 

on avatud paljudele osalejatele, 

sealhulgas eeskätt väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele. 

 Füüsiliste isikute põhiõigused ja -

vabadused ning eelkõige õigus eraelu 

puutumatusele on liidus keskse 

tähtsusega. Programmiga „Horisont 

2020” toetatakse teadus- ja 

arendustegevust selliste süsteemide 

loomiseks, mis võimaldavad Euroopa 

kodanikel oma teabevahetust täielikult 

kontrollida. 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.2. Nanotehnoloogia 1.2. Nanotehnoloogia 

1.2.1. Nanotehnoloogia erieesmärk 1.2.1. Nanotehnoloogia erieesmärk 

Nanotehnoloogia valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 

sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 

ergutades investeerimist 

nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 

erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 

konkurentsivõimelistes toodetes ja 

teenustes. 

Nanotehnoloogia valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 

sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 

ergutades investeerimist 

nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 

erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 

konkurentsivõimelistes toodetes ja 

teenustes. 

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 

peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 

enamikku tehnoloogialiikidest ja 

kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 

tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 

säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 

potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 

ressursitõhususe suurendamiseks 

lahendusi, mida varem olemas ei olnud. 

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 

peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 

enamikku tehnoloogialiikidest ja 

kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 

tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 

säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 

potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 

ressursitõhususe suurendamiseks 

lahendusi, mida varem olemas ei olnud. 

Komisjon vaatab aastaks 2015 üle kõik 

asjaomased õigusaktid, et tagada ohutus 
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toodetes kasutatavate kõikide nende 

nanomaterjalide osas, mis oma olelusringi 

kestel võivad avaldada mõju inimtervisele, 

ohutusele või keskkonnale. 

Samuti peab Euroopa olema maailmas 

eeskujuks nanotehnoloogia ohutus ja 

vastutustundlikus kasutamises ja 

haldamises, mis on ühiskonnale ja 

tööstusele väga kasulik. 

Samuti peab Euroopa olema maailmas 

eeskujuks nanotehnoloogia ohutus ja 

vastutustundlikus kasutamises ja 

haldamises, mis on ühiskonnale ja 

tööstusele väga kasulik. 

Nanotehnoloogiat sisaldavad tooted on 

maailmaturu osa, mille eiramist Euroopa 

endale lubada ei või. Tähtsaima osana 

nanotehnoloogiat sisaldavate toodete turu 

väärtus on 2015. aastaks hinnanguliselt 

700 miljardit eurot ja 2020. aastaks 2 

triljonit eurot ning see annab vastavalt 2–

6 miljonit töökohta. Euroopa 

nanotehnoloogia ettevõtted peaks sellest 

kahekohalise protsendi võrra kasvavast 

turust kasu lõikama ja suutma 

2020. aastaks endale haarata nii suure 

turuosa, kui suur on Euroopa osa üleilmses 

teadusuuringute rahastamises (s.o 

veerandi). 

Nanotehnoloogiat sisaldavad tooted on 

maailmaturu osa, mille eiramist Euroopa 

endale lubada ei või. Tähtsaima osana 

nanotehnoloogiat sisaldavate toodete turu 

väärtus on 2015. aastaks hinnanguliselt 

700 miljardit eurot ja 2020. aastaks 2 

triljonit eurot ning see annab vastavalt 2–

6 miljonit töökohta. Euroopa 

nanotehnoloogia ettevõtted peaks sellest 

kahekohalise protsendi võrra kasvavast 

turust kasu lõikama ja suutma 

2020. aastaks endale haarata nii suure 

turuosa, kui suur on Euroopa osa üleilmses 

teadusuuringute rahastamises (s.o 

veerandi). 

1.2.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.2.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 

kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 

potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 

mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 

bioteadustele, tervishoiule ja 

tarbekaupadele on pöördeline, kui 

teadusuuringute tulemusena on loodud 

murrangulised tooted ja tootmisprotsessid. 

Nanotehnoloogia hõlmab mitmesugust 

kujunemisjärgus tehnoloogiat, mille 

potentsiaal on kinnitust leidnud ja mille 

mõju näiteks materjalidele, IKT-le, 

töötlevale tööstusele, bioteadustele, 

tervishoiule ja tarbekaupadele on 

pöördeline, kui teadusuuringute 

tulemusena on loodud murrangulised, 

jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised 
tooted ja tootmisprotsessid. 

Nanotehnoloogial on väga tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegias esile 

tõstetud probleemide lahendamisel. Sellise 

progressi võimaldava tehnoloogia edukas 

kasutuselevõtt suurendab liidu tööstuse 

konkurentsivõimet, pakkudes uuenduslikke 

ja täiustatud tooteid või tõhusamaid 

protsesse ja lahendusi 

tulevikuprobleemidele. 

Nanotehnoloogial on väga tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegias esile 

tõstetud probleemide lahendamisel. Sellise 

progressi võimaldava tehnoloogia edukas 

kasutuselevõtt suurendab liidu tööstuse 

konkurentsivõimet, pakkudes uuenduslikke 

ja täiustatud tooteid või tõhusamaid 

protsesse ja lahendusi 

tulevikuprobleemidele. 

Nanotehnoloogia rahastamine on maailmas Nanotehnoloogia rahastamine on maailmas 
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kasvanud 6,5 miljardilt eurot 2004. aastal 

12,5 miljardi euroni 2008. aastal (st 

kahekordistunud), kusjuures liidu osakaal 

on selles kogusummas umbes veerand. 

Liidul on nanoteaduste ja -tehnoloogia 

teadusuuringutes tunnustatud 

juhtpositsioon ja prognooside kohaselt on 

2015. aastaks liidus selle valdkonna 

ettevõtteid umbes 4000. 

kasvanud 6,5 miljardilt eurot 2004. aastal 

12,5 miljardi euroni 2008. aastal (st 

kahekordistunud), kusjuures liidu osakaal 

on selles kogusummas umbes veerand. 

Liidul on nanoteaduste ja -tehnoloogia 

teadusuuringutes tunnustatud 

juhtpositsioon ja prognooside kohaselt on 

2015. aastaks liidus selle valdkonna 

ettevõtteid umbes 4000. 

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 

maailmaturul kindlustama ja parandama, 

edendades laialdast koostööd paljudes 

erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 

vahel, samuti erinevate tööstusharude 

vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 

protsesside mastaape ja luua seeläbi 

elujõulised kommertstooted. 

Riskihindamise ja -juhtimise ning 

vastutustundliku valitsemise küsimused 

määravad ära nanotehnoloogia tulevase 

mõju ühiskonnale ja majandusele. 

Nüüd peab Euroopa oma positsiooni 

maailmaturul kindlustama ja parandama, 

edendades laialdast koostööd paljudes 

erinevates väärtusahelates ja väärtusahelate 

vahel, samuti erinevate tööstusharude 

vahel, et suurendada sellise tehnoloogia 

protsesside mastaape ning luua seeläbi 

ohutud, jätkusuutlikud ja elujõulised 

kommertstooted. Riskihindamise ja -

juhtimise ning vastutustundliku valitsemise 

küsimused määravad ära nanotehnoloogia 

tulevase mõju ühiskonnale ja majandusele. 

Seetõttu keskendutakse tegevuses 

nanotehnoloogia ulatuslikule ja 

vastutustundlikule kasutamisele 

majanduses, et kasu ühiskonnale ja 

tööstusele oleks suur. Võimaluste (sh uute 

ettevõtete ja uute töökohtade) loomiseks 

peaks teadusuuringud andma vajalikud 

abivahendid standardimise ja õigusnormide 

õige rakendamise jaoks. 

Seetõttu keskendutakse tegevuses 

nanotehnoloogia vastutustundlikule ja 

jätkusuutlikule kasutamisele majanduses, 

et kasu ühiskonnale ja tööstusele oleks 

suur. Võimaluste (sh uute ettevõtete ja uute 

töökohtade) loomiseks peaks 

teadusuuringud andma vajalikud 

abivahendid standardimise ja õigusnormide 

õige rakendamise jaoks. 

1.2.3. Peamised tegevussuunad 1.2.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Järgmise põlvkonna nanomaterjalide, -

seadmete ja -süsteemide väljatöötamine 

(a) Järgmise põlvkonna nanomaterjalide, -

seadmete ja -süsteemide väljatöötamine 

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 

võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 

erinevates sektorites. 

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 

võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 

erinevates sektorites, võttes arvesse 

ettevaatuspõhimõtet. 

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 

kasutamise tagamine 

(b) Nanotehnoloogia ohutu ja turvalise 

arendamise ja kasutamise tagamine 

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 

nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 

mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 

pakkuda abivahendeid riski hindamiseks ja 

juhtimiseks kogu nende olelustsükli 

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 

nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 

mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 

abivahendeid riski hindamiseks ja 

juhtimiseks kogu nende olelustsükli 
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jooksul. jooksul. 

 (b a) Uute vahendite väljaarendamine 

nanomaterjalide, -komponentide ja -

süsteemide kavandamiseks, 

simuleerimiseks, kirjeldamiseks ja 

manipuleerimiseks. 

 Eesmärgiks on uurida, visualiseerida ja 

kontrollida uusi nanomaterjale ja 

nanomõõtmetes süsteeme. 

(c) Nanotehnoloogia ühiskondliku tahu 

väljakujundamine 

(c) Nanotehnoloogia ühiskondliku tahu 

väljakujundamine 

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 

nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma. 

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 

nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma 

ning hinnata konkreetsete rakenduste 

sotsiaalset vastuvõetavust ja asjakohasust. 

(d) Nanomaterjalide, -komponentide ja -

süsteemide tõhus väljatöötamine ja 

tootmine 

(d) Nanomaterjalide, -komponentide ja -

süsteemide tõhus väljatöötamine ja 

tootmine 

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 

olemasolevate protsesside nutikale 

ühendamisele, mastaapide suurendamisele, 

et saavutada masstootmist, ja 

mitmeotstarbelistele seadmetele, mis 

võimaldab teadmiste edukat ülekannet 

tööstuslikku innovatsiooni. 

Keskendutakse uutele tegevustele, uute ja 

olemasolevate protsesside nutikale 

ühendamisele, mastaapide suurendamisele, 

et saavutada masstootmist, ja paindlikele 

seadmetele, mis võimaldab teadmiste 

edukat ülekannet tööstuslikku 

innovatsiooni. 

(e) Suutlikkust suurendavate meetodite, 

mõõtmismeetodite ja seadmete 

väljatöötamine 

(e) Suutlikkust suurendavate meetodite, 

mõõtmismeetodite ja seadmete 

väljatöötamine 

Keskendutakse aluseks olevale 

tehnoloogiale, mis toetab arengut ning 

keeruliste nanomaterjalide ja -süsteemide 

turuletoomist. 

Keskendutakse aluseks olevale 

tehnoloogiale, mis toetab arengut ning 

keeruliste nanomaterjalide ja -süsteemide 

turuletoomist. 
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1.3. Kõrgtehnoloogilised materjalid 1.3. Kõrgtehnoloogilised materjalid 

1.3.1. Kõrgtehnoloogiliste materjalidega 

seotud erieesmärk 

1.3.1. Kõrgtehnoloogiliste materjalidega 

seotud erieesmärk 
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Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 

teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 

on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 

täiustatud omadustega materjalid, et luua 

konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis 

vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 

tarbimist. 

Kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud 

teaduuringute ja innovatsiooni erieesmärk 

on töötada välja uue funktsionaalsuse ja 

täiustatud omadustega materjalid, et luua 

konkurentsivõimelisemaid tooteid, mis on 

tarbijatele kättesaadavamad ja mis 

vähendavad keskkonnamõju ja ressursside 

tarbimist ning parandavad ohutust ja 

turvalisust. 

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 

tuum ja peamised progressivõimaldajad. 

Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 

hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 

uus funktsionaalsus ja täiustatud 

omadused, on hädavajalikud tööstuse 

konkurentsivõime parandamiseks ja 

säästva arengu saavutamiseks 

mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 

sektorites. 

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 

tuum ja peamised progressivõimaldajad. 

Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 

hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 

uus funktsionaalsus ja täiustatud 

omadused, on hädavajalikud tööstuse 

konkurentsivõime parandamiseks ja 

säästva arengu saavutamiseks 

mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 

sektorites. 

1.3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 

paremini toimivate ja säästvamate toodete 

ja protsesside väljatöötamisel. Sellised 

materjalid on osa meie tööstuse ja 

ühiskonna ees seisvate probleemide 

lahendusest, sest neil on täiustatud 

omadused, väiksem ressursi- ja 

energiavajadus ning need on olelustsükli 

lõpus keskkonnahoidlikumad. 

Uusi kõrgtehnoloogilisi materjale on vaja 

paremini toimivate ja säästvamate toodete 

ja protsesside väljatöötamisel ning nappide 

ressursside asendamiseks. Sellised 

materjalid on osa meie tööstuse ja 

ühiskonna ees seisvate probleemide 

lahendusest, sest neil on täiustatud 

omadused, väiksem ressursi- ja 

energiavajadus ning need on olelustsükli 

lõpus keskkonnahoidlikumad. 

Kasutusest juhinduv arendamine tähendab 

sageli täiesti uute materjalide loomist nii, et 

on võimalik tagada kavandatud omadused 

kasutamise ajal. Sellised materjalid on 

tähtis osa kõrgväärtusliku tootmise 

tarneahelast. Samuti on need progressi 

aluseks mitut teadusharu ühendava 

tehnoloogia valdkonnas (nt bioteadustes, 

elektroonikas ja fotoonikas) ja sisuliselt 

kõikides turusektorites. Materjalid ise on 

tähtis samm toodete väärtuse 

suurendamisel ja nende omaduste 

parandamisel. Kõrgtehnoloogiliste 

materjalide hinnanguline väärtus ja mõju 

on suur, sest see sektor kasvab igal aastal 

umbes 6 % ja 2015. aastaks ulatub selle 

Kasutusest juhinduv arendamine tähendab 

sageli täiesti uute materjalide loomist nii, et 

on võimalik tagada kavandatud omadused 

kasutamise ajal. Sellised materjalid on 

tähtis osa kõrgväärtusliku tootmise 

tarneahelast. Samuti on need progressi 

aluseks mitut teadusharu ühendava 

tehnoloogia valdkonnas (nt bioteadustes, 

elektroonikas ja fotoonikas) ja sisuliselt 

kõikides turusektorites. Materjalid ise on 

tähtis samm toodete väärtuse 

suurendamisel ja nende omaduste 

parandamisel. Kõrgtehnoloogiliste 

materjalide hinnanguline väärtus ja mõju 

on suur, sest see sektor kasvab igal aastal 

umbes 6 % ja 2015. aastaks ulatub selle 
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turuosa prognooside kohaselt 100 miljardi 

euroni. 

turuosa prognooside kohaselt 100 miljardi 

euroni. 

Materjalide loomisel võetakse arvesse 

nende kogu olelustsüklit – olemasolevate 

materjalide tarnimisest kuni olelustsükli 

lõpuni (hällist hällini) – ning kasutatakse 

uuenduslikke meetodeid, et tarbida 

võimalikult vähe nende muundamiseks 

vajalike ressursse. Arvestatakse ka 

materjalide pideva kasutamise, 

ringlussevõtu ehk teisese kasutamisega 

olelustsükli lõpus ning asjaomase 

ühiskondliku innovatsiooniga. 

Materjalide loomisel võetakse arvesse 

nende kogu olelustsüklit – olemasolevate 

materjalide tarnimisest kuni olelustsükli 

lõpuni (hällist hällini) – ning kasutatakse 

uuenduslikke meetodeid, et tarbida 

võimalikult vähe nende muundamiseks 

vajalike ressursse. Arvestatakse ka 

materjalide pideva kasutamise, 

ringlussevõtu ehk teisese kasutamisega 

olelustsükli lõpus ning asjaomase 

ühiskondliku innovatsiooniga. 

Progressi kiirendamiseks soodustatakse 

sellise valdkondadevahelise ühendatud 

metoodika kasutamist, mis hõlmab 

keemiat, füüsikat, inseneriteadusi, 

teoreetilist ja raalmodelleerimist, 

bioteadusi ja üha loomingulisemat 

tööstusdisaini. 

Progressi kiirendamiseks soodustatakse 

sellise valdkondadevahelise ühendatud 

metoodika kasutamist, mille puhul 

kasutatakse maailmas juhtpositsioonil 

olevat Euroopa teadustaristut ja mis 

hõlmab keemiat, füüsikat, inseneriteadusi, 

teoreetilist ja raalmodelleerimist, 

bioteadusi ja üha loomingulisemat 

tööstusdisaini. 

Soodustatakse igasuguseid uudseid 

keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 

tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 

oma ärimudeleid mitmekesistada ja 

laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 

toodetes (nt CO2 peenkemikaalide ja 

alternatiivkütuste süsinikuosana). 

Soodustatakse igasuguseid uudseid 

keskkonnahoidliku innovatsiooni liite ja 

tööstussümbioosi, et tööstusharud saaksid 

oma ärimudeleid mitmekesistada ja 

laiendada, kasutades oma jäätmeid uutes 

toodetes. 

1.3.3. Peamised tegevussuunad 1.3.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Valdkonnaülene ja progressi võimaldav 

materjalitehnoloogia 

(a) Valdkonnaülene ja progressi võimaldav 

materjalitehnoloogia 

Funktsionaalsete, multifunktsionaalsete ja 

struktuursete materjalidega seotud 

teadusuuringud innovatsiooni jaoks 

kõikides tööstusharudes. 

Funktsionaalsete, multifunktsionaalsete ja 

struktuursete materjalidega seotud 

teadusuuringud innovatsiooni jaoks 

kõikides tööstusharudes. 

(b) Materjalide arendamine ja muundamine (b) Materjalide arendamine ja muundamine 

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 

ja säästlik mastaabisuurendus ning 

võimaldada tulevasi tooteid tööstuslikult 

toota. 

Teadus- ja arendustegevus, et tagada tõhus 

ja säästlik mastaabisuurendus ning 

võimaldada tulevasi arukaid tooteid 

tööstuslikult toota. 

(c) Materjalikomponentide haldamine (c) Materjalikomponentide haldamine 

Teadus- ja arendustegevus uute 

innovaatiliste meetodite ja süsteemide 

Teadus- ja arendustegevus uute 

innovaatiliste tootmismeetodite loomiseks 
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loomiseks. materjalide komponentide ja süsteemide 

tarbeks. 

(d) Materjalid säästva vähese CO2-heitega 

tööstuse jaoks 

(d) Materjalid säästva vähese CO2-heitega 

tööstuse jaoks 

Uute toodete ja kasutusviiside 

väljatöötamine ning sellise 

tarbijakäitumise tugevdamine, mis 

vähendaks nõudlust energia järele ja 

soodustaks vähese CO2-heitega tootmist. 

Uute materjalide, komponentide, 

ärimudelite ja vastutava tarbijakäitumise, 
toodete ja rakenduste arendamine, mis 

vähendaks nõudlust energia järele ja 

soodustaks vähese CO2-heitega tootmist. 

 (d a) Uued keemiatööstuse toorained ja 

süsinikdioksiidi kasutus 

 Tegevused keskenduvad alternatiivse 

tooraine väljatöötamisele keemiatööstuse 

jaoks, et asendada nafta keskpikas ja 

pikas perspektiivis süsinikdioksiidi osas 

keskkonnasõbralikuma alternatiiviga, 

samuti süsinikdioksiidi kogumise ja 

kasutamise süsteemidele ning 

tehnoloogiatele, millega muuta 

süsinikdioksiid toodeteks. 

(e) Materjalid loometööstuse jaoks (e) Materjalid loometööstuse jaoks 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 

ajaloolise või kultuurilise väärtusega 

materjalide säilitamine. 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 

ajaloolise või kultuurilise väärtusega ja 

uuenduslike materjalide säilitamine ja 

taastamine. 

(f) Metroloogia, iseloomustamine, 

standardimine ja kvaliteedikontroll 

(f) Metroloogia, iseloomustamine, 

standardimine, sertifitseerimine ja 

kvaliteedikontroll 

Selliste meetodite edendamine nagu 

toimimise iseloomustamine, mittepurustav 

hindamine ja prognoosiv modelleerimine 

materjaliteaduses ja tootekujunduses. 

Selliste meetodite edendamine nagu 

toimimise iseloomustamine, mittepurustav 

hindamine, pidev analüüsimine ja 

järelevalve ning prognoosiv 

modelleerimine materjaliteaduses ja 

tootekujunduses. 

(g) Materjalikasutuse optimeerimine (g) Materjalikasutuse optimeerimine 

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 

uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 

innovaatilisi ärimudelimeetodeid. 

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 

uuritakse materjalikasutuse asendamist ja 

selle alternatiive ja innovaatilisi 

ärimudelimeetodeid ning tehakse kindlaks 

esmatähtsad ressursid. 
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1.4. Biotehnoloogia 1.4. Biotehnoloogia 

1.4.1. Biotehnoloogia erieesmärk 1.4.1. Biotehnoloogia erieesmärk 

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 

konkurentsivõimelised, säästvad ja 

uuenduslikud tööstustooted ja -protsessid 

ning olla innovatsiooni taganttõukajaks 

mitmes Euroopa sektoris, nagu 

põllumajandus, toiduainetööstus, 

keemiatööstus ja tervishoid. 

Biotehnoloogiaalaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on töötada välja 

konkurentsivõimelised, säästvad, ohutud, 

turvalised ja uuenduslikud tööstustooted ja 

-protsessid ning olla innovatsiooni 

taganttõukajaks mitmes Euroopa sektoris, 

nagu tervishoid, keemiatööstus, 

energeetika, põllumajandus, metsandus ja 

toiduainetööstus. 

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 

innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 

Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 

võimaldava tehnoloogia valdkonnas 

juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 

biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 

juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 

ühendamine. 

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 

innovatsioonibaas biotehnoloogias toetab 

seda tehnoloogiat. Seda tugevdab 

biotehnoloogia kasutamise üldiste ja 

konkreetsete riskide juhtimise, 

tehnoloogia kasutamise majandusliku ja 

keskkondliku mõju ning tervise ja ohutuse 

hindamise aspektide ühendamine. 

1.4.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.4.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 

on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 

biokemikaalid, mille turuosa suureneb 

2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 

kemikaalitootmisest. Mitu 

keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–

2,5 miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 

on mitmesugune tööstuslik ja 

põllumajanduslik kasutus, nagu 

bioloogilised ravimid, toidu ja sööda 

tootmine, biokemikaalid, mille turuosa 

suureneb 2015. aastaks hinnanguliselt 12–

20%ni kemikaalitootmisest. Mitu 

keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 

miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 
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uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside tohutu 

potentsiaali kasutamiseks, et saada 

uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 

tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 

Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside potentsiaali 

kasutamiseks, et saada uuenduslikke 

kasutusviise tööstuses, tervishoius, 

energeetikas, keemiatööstuses ja 

keskkonnavaldkonnas. Kujunev 

merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

Teised olulised innovatsiooniallikad on 

biotehnoloogia ning teiste progressi 

võimaldavate ja lähedaste tehnoloogiate 

(eelkõige nanotehnoloogia ja IKT) 

kokkupuutekohad, näiteks seire- ja 

diagnoosimeetodid. 

Teised olulised innovatsiooniallikad on 

biotehnoloogia ning teiste progressi 

võimaldavate ja lähedaste tehnoloogiate 

(eelkõige nanotehnoloogia ja IKT) 

kokkupuutekohad, näiteks seire- ja 

diagnoosimeetodid. 

1.4.3. Peamised tegevussuunad 1.4.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Tipptaseme biotehnoloogia kui tulevase 

innovatsiooni taganttõukaja edendamine 

(a) Jätkusuutliku tipptasemel 

biotehnoloogia kui tuleviku innovatsiooni 

taganttõukaja edendamine 

Selliste kujunevate 

tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 

bioloogia, bioinformaatika ja 

süsteemibioloogia) arendamine, mis 

annavad suurt lootust täiesti uudseteks 

kasutusviisideks. 

Selliste kujunevate 

tehnoloogiavaldkondade (nt bioloogia 

süsteemid, bioinformaatika ja sünteetiline 

bioloogia ning süsteemibioloogia) 

arendamine, mis annavad suurt lootust 

täiesti uudseteks toodeteks, 

kasutusviisideks ja tehnoloogiateks, võttes 

arvesse ettevaatuspõhimõtet. 

(b) Biotehnoloogiapõhised 

tööstusprotsessid 

(b) Biotehnoloogiapõhised tooted ja 

tööstusprotsessid 

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 

konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -

protsesse (nt kemikaalid, tervis, 

kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonnaaspektid. 

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 

konkurentsivõimelisi tööstustooteid, 

materjale ja säästvaid protsesse (nt 

kemikaalid, tervis, kaevandamine, energia, 

tselluloos ja paber, kiudtooted ning puit, 

tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonna ja tervisega seotud aspektid. 

(c) Innovaatiline ja konkurentsivõimeline 

alustehnoloogia 

(c) Innovaatiline ja konkurentsivõimeline 

alustehnoloogia 

Alustehnoloogia (nt genoomika, 

metagenoomika, proteoomika ja 

molekulaarsete abivahendite) arendamine, 

et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 

Alustehnoloogia (nt süsteemibioloogia, 

genoomika, metagenoomika, proteoomika, 

fenoomika, molekulaarsete abivahendite ja 

rakupõhiste platvormide) arendamine, et 
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paljudes majandussektorites. suurendada edumaad ja konkurentsieelist 

paljudes majandusmõjuga sektorites. Selle 

lähenemisviisiga saab edendada uudsete 

VKEde tähtsust. 

 (c a) Keskkonna-, ühiskonna- ja eetilised 

probleemid 

 Hindamisprotsesside väljatöötamine, mis 

hõlmavad laiaulatuslikku konsulteerimist 

sidusrühmadega, et võtta arvesse 

keskkonna-, ühiskonna- ja eetilisi 

probleeme teatava tehnoloogia osas. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.5. Kõrgtehnoloogiline tootmine ja 

töötlemine 

1.5. Kõrgtehnoloogiline tootmine ja 

töötlemine 

1.5.1. Erieesmärk 1.5.1. Erieesmärk 

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 

töötlemisega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on muuta 

tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 

teadmismahukamaks, säästvamaks ja 

sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 

tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 

rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 

teenuseid. 

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 

töötlemisega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on muuta 

tänapäevaseid tootmisettevõtteid ning 

tootmissüsteeme ja -protsesse progressi 

võimaldava tehnoloogia abil, et jõuda 

teadmismahukama, säästvama, ressursi- 

ning energiatõhusama sektoritevahelise 
tootmise ja töötlemise tehnoloogiani, mille 

tulemusena tekib rohkem uuenduslikke, 

turvalisi ja ohutuid tooteid, protsesse ja 

teenuseid. 

1.5.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.5.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Tootmissektor on Euroopa majandusele 

väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 

umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 

töökohta. Majanduslike tõkete vähenemise 

ja sidetehnoloogia progressi võimaldava 

mõju tõttu on tootmises tihe konkurents 

ning tootmine on liikunud riikidesse, kus 

üldkulud on kõige väiksemad. Suurte 

palkade tõttu tuleb Euroopa suhtumist 

tootmisse täielikult muuta, et jääda 

Tootmissektor on Euroopa majandusele 

väga tähtis, sest andis liidus 2007. aastal 

umbes 17 % SKPst ja ligikaudu 22 miljonit 

töökohta. Majanduslike tõkete vähenemise 

ja sidetehnoloogia progressi võimaldava 

mõju tõttu on tootmises tihe konkurents 

ning tootmine on liikunud riikidesse, kus 

üldkulud on kõige väiksemad. Euroopa 

suhtumist tootmisse tuleb täielikult muuta, 

et jääda maailmatasandil 
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maailmatasandil konkurentsivõimeliseks, 

ning programm „Horisont 2020” võib 

aidata selle saavutamiseks vajalikke 

sidusrühmi koondada. 

konkurentsivõimeliseks, ning programm 

„Horisont 2020” võib aidata selle 

saavutamiseks vajalikke sidusrühmi 

koondada. 

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 

investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 

tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 

minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 

kaupadele, luues tingimused ja vahendid 

säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 

teenuste osutamiseks kogu selle 

olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 

tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 

tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 

koondama ning jätkama investeerimist 

teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 

liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 

CO2-heitega majanduse suunas ja täita 

kogu liidus tööstussektori tekitatavate 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

kokkulepet aastaks 2050. 

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 

investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 

tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 

minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 

kaupadele, luues tingimused ja vahendid 

säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 

teenuste osutamiseks kogu selle 

olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 

tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 

tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 

koondama ning jätkama investeerimist 

teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 

liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 

CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse 

suunas ja täita kogu liidus tööstussektori 

tekitatavate kasvuhoonegaaside 

vähendamise kokkulepet aastaks 2050. 

Euroopa kasvatab liidu jõulise poliitikaga 

olemasolevaid tööstusharusid ja soodustab 

kujunemisjärgus tulevikutööstusharusid. 

Kõrgtehnoloogiliste tootmissüsteemide 

sektori hinnanguline väärtus ja mõju on 

suured – selle turu suurus on 2015. aastaks 

hinnanguliselt 150 miljardit eurot ja üldine 

aastane kasvumäär umbes 5 %. 

Euroopa kasvatab liidu jõulise poliitikaga 

olemasolevaid tööstusharusid ja soodustab 

kujunemisjärgus tulevikutööstusharusid. 

Kõrgtehnoloogiliste tootmissüsteemide 

sektori hinnanguline väärtus ja mõju on 

suured – selle turu suurus on 2015. aastaks 

hinnanguliselt 150 miljardit eurot ja üldine 

aastane kasvumäär umbes 5 %. 

Teadmiste ja pädevuse säilitamine on väga 

tähtis Euroopa tootmis- ja töötlemisvõime 

säilitamiseks. Teadus- ja 

innovatsioonitegevuses keskendutakse 

säästvale tootmisele ja töötlemisele, võttes 

kasutusele vajalikud tehnilised uuendused 

ja kliendile suunatuse, et toota 

teadmismahukaid tooteid ja teenuseid 

vähese materjali- ja energiakuluga. Samuti 

peab Euroopa viima progressi võimaldava 

tehnoloogia ja teadmised teistesse 

tootmissektoritesse, näiteks ehitusse, mis 

on väga suur kasvuhoonegaaside tekitaja, 

sest ehitustegevusele kulub umbes 40 % 

Euroopa energiatarbimisest, mis tekitab 

36 % CO2-heitkogusest. Ehitussektor, mis 

annab 10 % Euroopa SKPst ja umbes 

16 miljonit töökohta 3 miljonis ettevõttes, 

Teadmiste ja pädevuse säilitamine on väga 

tähtis Euroopa tootmis- ja töötlemisvõime 

säilitamiseks. Teadus- ja 

innovatsioonitegevuses keskendutakse 

säästvale tootmisele ja töötlemisele, võttes 

kasutusele vajalikud tehnilised uuendused 

ja kliendile suunatuse, et toota 

teadmismahukaid tooteid ja teenuseid 

vähese materjali- ja energiakuluga. Samuti 

peab Euroopa viima progressi võimaldava 

tehnoloogia ja teadmised teistesse 

tootmissektoritesse, näiteks ehitusse, mis 

on väga suur kasvuhoonegaaside tekitaja, 

sest ehitustegevusele kulub umbes 40 % 

Euroopa energiatarbimisest, mis tekitab 

36 % CO2-heitkogusest. Ehitussektor, mis 

annab 10 % Euroopa SKPst ja umbes 

16 miljonit töökohta 3 miljonis ettevõttes, 
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millest 95 % on VKEd, peab võtma 

kasutusele innovaatilised materjalid ja 

tootmismeetodid, et vähendada oma 

keskkonnamõju. 

millest 95 % on VKEd, peab võtma 

kasutusele innovaatilised materjalid ja 

tootmismeetodid, et vähendada oma 

keskkonnamõju. 

1.5.3. Peamised tegevussuunad 1.5.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Tehnoloogia tulevikutehaste jaoks (a) Tehnoloogia tulevikutehaste jaoks 

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 

soodustades Euroopas strateegilist nihet 

kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 

mille aluseks on suure lisaväärtuse 

loomine. 

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 

soodustades Euroopas strateegilist nihet 

kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 

mille aluseks on suure lisaväärtuse loomine 

ning ressursitõhusus. 

(b) Hoonete energiatõhusust võimaldav 

tehnoloogia 

(b) Energiatõhusaid, väikese 

keskkonnamõjuga hooneid võimaldav 

tehnoloogia 

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 

vähendamine säästva ehitustehnoloogia 

väljatöötamise ja kasutuselevõtuga. 

Energiatarbimise ja CO2-heitkoguse 

vähendamine teadusuuringute, säästva 

ehitustehnoloogia väljatöötamise ja 

kasutuselevõtuga, tegeledes kogu 

väärtusahela, automatiseerimise ja 

kontrollitehnoloogiatega ning hoonete 

keskkonnamõju vähendamisega. 

(c) Säästev ja vähese CO2-heitega 

tehnoloogia energiamahukas töötlevas 

tööstuses 

(c) Säästev, väikese keskkonnamõju ja 

vähese CO2-heitega tehnoloogia 

energiamahukas ja ressursimahukas 

töötlevas tööstuses 

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 

suurendamine, parandades oluliselt selle 

ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 

niisuguse tööstusliku tegevuse 

keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 

vähese CO2-heitega tehnoloogia 

kasutuselevõtu propageerimine. 

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 

suurendamine, parandades oluliselt selle 

ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 

niisuguse tööstusliku tegevuse 

keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 

vähese CO2-heitega tehnoloogia 

kasutuselevõtu propageerimine, sealhulgas 

taastuvate energiaallikate ning arukate ja 

arenenud kontrollisüsteemide 

integreerimine ja alternatiivsete ja 

jätkusuutlikumate tööstuslike protsesside 

kasutuselevõtmine. 

(d) Uued säästvad ärimudelid (d) Uued säästvad ärimudelid 

Kohanemisvõimeliste teadmismahukate 

ärimudelite ideede ja metoodika 

väljatöötamine kohandatud meetoditel. 

Kohanemisvõimeliste teadmismahukate 

ärimudelite ideede ja metoodika 

väljatöötamine kohandatud meetoditel. 

Toetatakse uudsete ökoinnovatsiooni 

ärimudelite väljatöötamist ja 

alternatiivseid ressursitootlikke 
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lähenemisviise. 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – alapunkt 1.6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.6. Kosmos 1.6. Kosmos 

1.6.1. Kosmosevaldkonna erieesmärk 1.6.1. Kosmosevaldkonna erieesmärk 

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on soodustada 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 

teaduskogukond looks ja kasutaks 

kosmosetaristut liidu tulevase poliitika ja 

ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. 

Kosmosega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on soodustada 

konkurentsivõimelist ja uuenduslikku 

kosmosetööstust ning jõuda selleni, et 

teaduskogukond kasutaks kosmosetaristut, 

rakendusi ja teenuseid liidu tulevase 

poliitika ja ühiskonna vajaduste 

rahuldamiseks. 

Euroopa kosmosesektori tugevdamine 

kosmosealaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni ergutamisega on oluline 

selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa võimet 

kosmosesse minna ja seal tegutseda, et 

toetada liidu poliitikat, rahvusvahelisi 

strateegilisi huve ja konkurentsivõimet 

vanade ja tekkivate kosmoseriikide seas. 

Nii avaliku kui erasektori alla kuuluva 
Euroopa kosmosesektori tugevdamine 

kosmosealaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni, Maa seire, navigatsiooni, 

teaduse ja uurimise ergutamisega on 

oluline selleks, et hoida ja kaitsta Euroopa 

võimet kosmosesse minna ja seal 

tegutseda, et toetada liidu poliitikat, 

rahvusvahelisi strateegilisi huve ja 

konkurentsivõimet vanade ja tekkivate 

kosmoseriikide ning ettevõtete seas. EL, 

Euroopa Kosmoseagentuur ja 

liikmesriigid töötavad meetmed välja ja 

rakendavad neid üksteist täiendaval viisil. 

1.6.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.6.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 

mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 

ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 

toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 

side, ilmaennustus ja geograafiline teave. 

Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 

üha enam kosmosest saadud teabest. 

Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 

laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 

Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 

mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 

ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 

toodete tekkimist, näiteks navigatsioon ja 

side, samuti ilmaennustus ja geograafiline 

teave, mis saadakse Maa seire satelliitide 

abil. Euroopa, riikliku ja piirkondliku 

tasandi poliitika kujundamine ja 

elluviimine sõltub üha enam kosmosest 

saadud teabest. Üleilmne kosmosesektor 

kasvab jõudsalt ja laieneb uutesse 
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praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 

teadussatelliitide eksportija. Tihenev 

üleilmne konkurents hakkab Euroopa 

positsiooni selles valdkonnas kõigutama. 

Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 

tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 

turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 

teadussatelliitidelt saadud teave viinud 

viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 

teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 

astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 

on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta strateegias esile 

tõstetud probleemide lahendamisel. 

piirkondadesse (nt Hiina, Lõuna-Ameerika 

ja Aafrika). Euroopa tööstus on praegu 

suur esmaklassiliste kommerts- ja 

teadussatelliitide eksportija. Tihenev 

üleilmne konkurents hakkab Euroopa 

positsiooni selles valdkonnas kõigutama. 

Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 

tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 

turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 

teadussatelliitidelt saadud teave viinud 

viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 

teadusliku läbimurdeni geoteadustes, 

fundamentaalfüüsikas ja astronoomias. 

Sellise ainulaadse võimega on Euroopa 

kosmosesektoril tähtis roll Euroopa 

2020. aasta strateegias esile tõstetud 

probleemide lahendamisel. 

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 

innovatsioon on aluseks 

kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 

Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 

Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 

kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 

arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %. 

Lisaks on kosmosevaldkonna 

teadusuuringud liidus killustatud mõne 

üksiku liikmesriigi riiklike programmide 

vahel. Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 

säilitamiseks on vaja liidu tasandil 

tegutsemist, et kooskõlastada 

kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 

edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 

osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 

teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 

ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 

kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 

mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 

arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 

valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 

milles osalesid ainult mõned liikmesriigid. 

Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 

teabel üha suurem potentsiaal 

innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 

teenuste edasiarendamiseks. See on 

tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 

seda tuleks toetada teadusuuringute ja 

innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 

määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja 

innovatsioon on aluseks 

kosmosevaldkonna võimekusele, mis on 

Euroopa ühiskonnale tähtis. Kui Ameerika 

Ühendriigid kulutavad umbes 25 % oma 

kosmosevaldkonna eelarvest teadus- ja 

arendustegevusele, siis liit ainult alla 10 %. 

Lisaks käsitletakse kosmosevaldkonna 

teadusuuringud liidus liikmesriikide 

riiklikes programmides ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri programmides. 

Tehnoloogilise ja konkurentsieelise 

säilitamiseks on vaja liidu tasandil 

tegutsemist, et kooskõlastada 

kosmosevaldkonna teadusuuringuid, 

edendada kõikide liikmesriikide teadlaste 

osalust ja kaotada kosmosevaldkonna 

teadusuuringute piiriüleste ühisprojektide 

ees olevad tõkked. Seda tuleb teha 

kooskõlas Euroopa Kosmoseagentuuriga, 

mis on edukalt juhtinud tööstussatelliitide 

arendamist ja 1975. aastal alguse saanud 

valitsustevahelisi süvakosmosemissioone, 

milles osalesid ainult mõned liikmesriigid. 

Lisaks on Euroopa satelliitide antaval 

teabel üha suurem potentsiaal 

innovaatiliste satelliidipõhiste maapealsete 

teenuste edasiarendamiseks. See on 

tüüpiline VKEde tegevusvaldkond ning 

seda tuleks toetada teadusuuringute ja 

innovatsiooni meetmetega, et kasutada täiel 
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eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 

suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 

suurtest investeeringutest. 

määral ära selle võimaluse pakutavat kasu, 

eelkõige kasu, mis tuleneb liidu 

suurprojektidesse Galileo ja GMES tehtud 

suurtest investeeringutest, aga ka 

elektroonilise side valdkonnast, mis aitab 

kaasa liidu digitaalarengu eesmärkide 

saavutamisele. 

On loomulik, et kosmos ületab maised 

piirid ja annab ainulaadse maailmatasandi 

vaatenurga, pannes nii aluse 

suuremahulistele projektidele (nt 

rahvusvaheline kosmosejaam ja kosmose 

olukorrast ülevaate saamise programm), 

mida viiakse ellu rahvusvahelises koostöös. 

Et rahvusvahelises kosmosetegevuses 

järgmistel kümnenditel märkimisväärset 

rolli mängida, on möödapääsmatud nii 

Euroopa ühine kosmosepoliitika kui ka 

Euroopa tasandi teadusuuringud ja 

innovatsioon kosmosevaldkonnas. 

On loomulik, et kosmos ületab maised 

piirid ja annab ainulaadse maailmatasandi 

vaatenurga, pannes nii aluse 

suuremahulistele projektidele (nt 

rahvusvaheline kosmosejaam ja kosmose 

olukorrast ülevaate saamise programm), 

mida viiakse ellu rahvusvahelises koostöös. 

Et rahvusvahelises kosmosetegevuses 

järgmistel kümnenditel märkimisväärset 

rolli mängida, on möödapääsmatud nii 

Euroopa ühine kosmosepoliitika kui ka 

Euroopa tasandi teadusuuringud ja 

innovatsioon kosmosevaldkonnas. 

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvad 

teadusuuringud ja innovatsioon on 

kooskõlas kosmosepoliitika prioriteetidega, 

mida määravad endiselt liidu 

kosmosenõukogud ja Euroopa Komisjon.  

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvad 

teadusuuringud ja innovatsioon on 

kooskõlas kosmosepoliitika prioriteetidega 

ja Euroopa rakenduskavade vajadustega, 

mida määravad endiselt liidu 

kosmosenõukogud ja Euroopa Komisjon. 

1.6.3. Peamised tegevussuunad 1.6.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Euroopa konkurentsivõime ning 

Euroopa kosmosevaldkonna sõltumatuse ja 

innovatsiooni võimaldamine 

(a) Euroopa konkurentsivõime ning 

Euroopa kosmosevaldkonna sõltumatuse ja 

innovatsiooni võimaldamine 

See tegevussuund hõlmab 

konkurentsivõimelise ja ettevõtliku 

kosmosetööstuse ja tipptasemel 

kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 

arendamist, et säilitada Euroopa 

sõltumatus ja juhtpositsioon 

kosmosetehnoloogia vallas, soodustada 

kosmosevaldkonna innovatsiooni ning 

võimaldada kosmosel põhinevat 

maapealset innovatsiooni, näiteks 

kaugseire ja navigatsiooniandmete 

kasutamist. 

See tegevussuund hõlmab 

konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 

ettevõtliku kosmosetööstuse ja tipptasemel 

kosmoseteadlaste kogukonna kaitsmist ja 

arendamist, et säilitada ja tugevdada 

Euroopa sõltumatust ja juhtpositsiooni, 

tagades juurdepääsu vastavas 

valmisolekus ja nõutaval sõltumatuse 

astmel vajalikele tehnoloogiatele, ja 

säilitada ja tugevdada sõltumatust 

strateegilistes allsektorites nagu 

juurdepääs kosmosele ja elutähtsad 

tehnoloogiad, mis hõlmavad puhtaid 

lahendusi, soodustada kosmosevaldkonna 

innovatsiooni ning võimaldada kosmosel 

põhinevat maapealset innovatsiooni, 
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näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete 

kasutamist. 

(b) Kosmosetehnoloogia edusammude 

võimaldamine 

(b) Kosmosetehnoloogia edusammude 

võimaldamine 

Eesmärk on töötada välja 

kõrgtehnoloogiline kosmosetehnoloogia ja 

tegutsemispõhimõtted, muuta need 

ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 

tegelikus kasutuses (sh navigatsioon ja 

kaugseire) ning kaitsta kosmosevara 

ohtude (nt prügi ja protuberantside) eest. 

Arenenud kosmosetehnoloogia 

väljatöötamiseks ja kasutamiseks on vaja 

väga oskuslike inseneride ja teadlaste 

täiendusõpet ja -koolitust. 

Eesmärk on töötada välja 

kõrgtehnoloogiline ja progressi võimaldav 

kosmosetehnoloogia ja 

tegutsemispõhimõtted, muuta need 

ideedest reaalsuseks ja tutvustada neid 

tegelikus kasutuses kosmoses. See hõlmab 

tehnoloogiat, mis on mõeldud 

kosmosevara kaitsmiseks selliste ohtude 

eest nagu praht ja solaarloited, samuti 

satelliitsideks, navigatsiooniks, 

elektrooniliseks kommunikatsiooniks või 

telekommunikatsiooniks ja kaugseireks. 

Arenenud kosmosetehnoloogia 

väljatöötamiseks ja kasutamiseks on vaja 

väga oskuslike inseneride ja teadlaste 

pidevat täiendusõpet ja -koolitust ning 

tihedaid sidemeid nende ja 

kosmoserakenduste kasutajate vahel. 

(c) Kosmoseandmete kasutamise 

võimaldamine 

(c) Kosmoseandmete kasutamise 

võimaldamine 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 

märgatavalt suurem kasutamine oleks 

võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise ja standardimise 

kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 

Uuendused andmete käitlemises ja 

levitamises muudavad kosmosetaristusse 

tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 

aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele, eelkõige kui neid 

kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 

jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programm Galileo 

või valitsustevaheline kliimamuutuste 

rühm. 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 

märgatavalt suurem kasutamine oleks 

võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise, standardimise ja 

jätkusuutliku kättesaadavuse 
kooskõlastamiseks ja korraldamiseks, 

samuti neist andmetest tulenevate uute 

teabetoodete ja -teenuste arendamise 

toetamiseks. Uuendused andmete 

käitlemises, levitamises ja koostoimivuses, 

eriti geoteaduse andmetele ja 

metaandmetele tasuta juurdepääsu ja 

vahetamise soodustamine, muudavad 

kosmosetaristusse tehtud investeeringud 

tulutoovamaks ning aitavad kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 

eelkõige kui neid kooskõlastatakse üle 

maailma, nagu Maa jälgimise süsteemide 

süsteemi abil, nimelt kasutades täielikult 

Maa seire Euroopa programmi (GMES) 

Euroopa peamise panusena, Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmi Galileo 
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või valitsustevahelist kliimamuutuste 

rühma kliimamuutuse ja ookeaniseirega 

seotud teemade puhul. Nimetatud 

uuenduste kiiret asjakohast 

kasutuselevõttu toetatakse. See hõlmab ka 

andmete kasutamist täiendavate 

teadusuuringute jaoks. 

(d) Euroopa teadusuuringute võimaldamine 

rahvusvahelise kosmosepartnerluse 

toetuseks 

(d) Euroopa teadusuuringute võimaldamine 

rahvusvahelise kosmosepartnerluse 

toetuseks 

Kosmoseettevõtted on sisuliselt üleilmsed. 

Eelkõige kehtib see niisuguse tegevuse 

kohta nagu kosmose olukorrast ülevaate 

saamise programm ning paljud 

kosmoseteaduse ja -uurimise projektid. 

Kosmosevaldkonna tipptehnoloogiat 

luuakse üha enam rahvusvahelise 

partnerluse raames. Selles osalemise 

tagamine on Euroopa teadlastele ja 

tööstusele tähtis edutegur. 

Kosmoseettevõtted on sisuliselt üleilmsed. 

Eelkõige kehtib see niisuguse tegevuse 

kohta nagu kosmose olukorrast ülevaate 

saamise programm ning paljud 

kosmoseteaduse ja -uurimise projektid. 

Kosmosevaldkonna tipptehnoloogiat 

luuakse üha enam rahvusvahelise 

partnerluse raames. Selles osalemise 

tagamine on Euroopa teadlastele ja 

tööstusele tähtis edutegur. 

 (d a) Galileo ja EGNOS süsteemide 

investeeringute tasuvuse tagamine ja 

Euroopa juhtpositsioon järelrakenduste 

valdkonnas  

 Galileo ja EGNOS süsteemid on 

Euroopale strateegiliselt tähtsad ja 

innovatiivsete järelrakenduste 

väljatöötamine on nende sotsiaal-

majandusliku kasu saavutamiseks oluline. 

Euroopa juhtrolli tagamiseks tööstuses 

peavad professionaalsed rakendused, 

nagu täppispõllumajandus, geodeesia, 

ajastus ja sünkroniseerimine koostoimes 

Maa vaatlusteenistustega tugevdama 

EGNOSe ja Galileo toimet. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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2. Riskikapitali kättesaadavus 2. Riskikapitali kättesaadavus 
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2.1. Erieesmärk 2.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on aidata parandada turu 

puudujääke riskikapitali pakkumisel 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks. 

Erieesmärk on aidata parandada turu 

puudujääke riskikapitali pakkumisel 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks. 

Investeerimisolukord teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas on kohutav, 

eelkõige innovaatiliste VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga börsiettevõtete 

jaoks, kellel on suur kasvupotentsiaal. 

Rahastamise pakkumises on mitu suurt 

turulünka, sest poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks vajalikud uuendused on turu 

jaoks tavaliselt liiga riskantsed. 

Investeerimisolukord teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas on kohutav, 

eelkõige innovaatiliste VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga börsiettevõtete 

jaoks, kellel on suur kasvupotentsiaal. 

Rahastamise pakkumises on mitu suurt 

turulünka, sest poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks vajalikud uuendused on turu 

jaoks tavaliselt liiga riskantsed. 

Üks vahend laenude jaoks (laenuvahend) ja 

teine omakapitali jaoks 

(omakapitalivahend) aitab sellistest 

probleemidest jagu saada, parandades 

asjaomase teadus- ja innovatsioonitegevuse 

rahastamist ja riskiprofiili. See omakorda 

lihtsustab laenude, garantiide ja teiste riski 

rahastamise vormide kättesaadavust 

ettevõtete ja teiste toetusesaajate jaoks, 

edendab varajase kasvuetapi 

investeeringuid ja uute riskikapitalifondide 

loomist, parandab teadmussiiret ja 

intellektuaalomanditurgu, meelitab 

riskikapitaliturule lisavahendeid ning aitab 

üldiselt kaasa uute toodete ja teenuste 

jõudmisele ideest, väljatöötamisest ja 

tutvustamisest turul müümiseni. 

Üks vahend laenude jaoks (laenuvahend) ja 

teine omakapitali jaoks 

(omakapitalivahend) aitab sellistest 

probleemidest jagu saada, parandades 

asjaomase teadus- ja innovatsioonitegevuse 

rahastamist ja riskiprofiili. See omakorda 

lihtsustab laenude, garantiide ja teiste riski 

rahastamise vormide kättesaadavust 

ettevõtete ja teiste toetusesaajate jaoks, 

edendab varajase kasvuetapi 

investeeringuid ja uute riskikapitalifondide 

loomist, parandab teadmussiiret ja 

intellektuaalomanditurgu, meelitab 

riskikapitaliturule lisavahendeid ning aitab 

üldiselt kaasa uute toodete ja teenuste 

jõudmisele ideest, väljatöötamisest ja 

tutvustamisest turul müümiseni. 

Üldise tulemusena suureneks erasektori 

tahe investeerida teadus- ja 

innovatsioonitegevusse ning nii aidatakse 

saavutada üks Euroopa 2020. aasta 

strateegia peamisi eesmärke – aastakümne 

lõpuks investeeritakse teadus- ja 

arendustegevusse 3 % liidu SKPst. 

Rahastamisvahendite kasutamine aitab 

saavutada ka kõikide nende sektorite ja 

poliitikavaldkondade teadus- ja 

innovatsioonitegevuse eesmärke, mis on 

olulised ühiskonnaprobleemide (nt 

kliimamuutus, energia- ja ressursitõhusus, 

üleilmne toiduga kindlustatus, 

tervishoiuteenused ja vananev elanikkond) 

lahendamiseks, konkurentsivõime 

suurendamiseks, jätkusuutliku ja kaasava 

Üldise tulemusena suureneks erasektori 

tahe investeerida teadus- ja 

innovatsioonitegevusse ning nii aidatakse 

saavutada üks Euroopa 2020. aasta 

strateegia peamisi eesmärke – aastakümne 

lõpuks investeeritakse teadus- ja 

arendustegevusse 3 % liidu SKPst. 

Rahastamisvahendite kasutamine aitab 

saavutada ka kõikide nende sektorite ja 

poliitikavaldkondade teadus- ja 

innovatsioonitegevuse eesmärke, mis on 

olulised ühiskonnaprobleemide (nt 

kliimamuutus, energia- ja ressursitõhusus, 

üleilmne toiduga kindlustatus, 

tervishoiuteenused ja vananev elanikkond) 

lahendamiseks, konkurentsivõime 

suurendamiseks, jätkusuutliku ja kaasava 
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majanduskasvu ning keskkonna- ja teiste 

avalike hüvede loomise toetamiseks. 

majanduskasvu ning keskkonna- ja teiste 

avalike hüvede loomise toetamiseks. 

2.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 2.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Liidu tasandi laenuvahendit 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks on 

vaja selleks, et suurendada laenude ja 

garantiide andmise ning teadusuuringute ja 

innovatsioonipoliitika eesmärkide 

saavutamise tõenäosust. Praegune lõhe 

riskantsete teadusuuringute ja 

innovatsiooni investeeringute jaoks 

mõeldud laenude ja garantiide nõudluse ja 

pakkumise vahel (mille kaotamisega 

tegeleb praegune riskijagamisrahastu) jääb 

turul tõenäoliselt püsima, sest suuremate 

riskidega laenuandmises kommertspangad 

eriti ei osale. Nõudlus riskijagamisrahastu 

laenude järele on olnud suur rahastu 

loomisest saati 2007. aasta keskel: 

esimeses etapis (2007–2010) kiideti heaks 

oodatust enam kui poole rohkem 

laenutaotlusi (7,6 miljardi euro ulatuses, 

ehkki prognoositi 5 miljardi euro suurust 

kasutusmäära). 

Liidu tasandi laenuvahendit 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks on 

vaja selleks, et suurendada laenude ja 

garantiide andmise ning teadusuuringute ja 

innovatsioonipoliitika eesmärkide 

saavutamise tõenäosust. Praegune lõhe 

riskantsete teadusuuringute ja 

innovatsiooni investeeringute jaoks 

mõeldud laenude ja garantiide nõudluse ja 

pakkumise vahel (mille kaotamisega 

tegeleb praegune riskijagamisrahastu) jääb 

turul tõenäoliselt püsima, sest suuremate 

riskidega laenuandmises kommertspangad 

eriti ei osale. Nõudlus riskijagamisrahastu 

laenude järele on olnud suur rahastu 

loomisest saati 2007. aasta keskel: 

esimeses etapis (2007–2010) kiideti heaks 

oodatust enam kui poole rohkem 

laenutaotlusi (7,6 miljardi euro ulatuses, 

ehkki prognoositi 5 miljardi euro suurust 

kasutusmäära). 

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 

teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 

mistõttu nad sageli ei taha 

teadmispõhistesse ettevõtetesse 

investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 

asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 

suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 

teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks. 

Lisaks ei suuda pangad tavaliselt hinnata 

teadmusvarasid (nt intellektuaalomand), 

mistõttu nad sageli ei taha 

teadmispõhistesse ettevõtetesse 

investeerida. Selle tagajärjel ei saa paljud 

asutatud innovaatilised ettevõtted – nii 

suured kui ka väikesed – laenu riskantsema 

teadus- ja innovatsioonitegevuse jaoks. 

Euroopa Investeerimispank, kes haldab 

komisjoni nimel laenurahastut, saab 

volituse anda laenu kõrge tehnoloogilise 

riskiga projektidele selle asemel, et 

pakkuda turukursist madalama 

protsendiga laenu ainult madala 

tehnoloogilise riskiga projektidele. Selle 

volituse suhtes kohaldatakse siiski 

kriteeriume seoses projekti portfelli 

haldamise ja riskijuhtimisega, samuti 

asjakohaseid riski kasumlikkuse 

kriteeriume ning järelevalvet vastavalt 

soovitud eesmärkidele. 

 Saada võib ka rahastust tagatiseta 
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laenude näol. 

Kirjeldatud turulünkade juured on 

ebakindluses, teabe vastukäivuses ja nende 

probleemide lahendamispüüete kulukuses: 

hiljuti asutatud ettevõtetel on liiga lühike 

minevik, mida võimalikud laenuandjad 

uurida saavad, isegi väljakujunenud 

ettevõtted ei suuda sageli esitada piisavat 

teavet, ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni investeeringutega algust 

tehes ei saa sugugi kindel olla, kas 

jõupingutused ka tegelikult eduka 

uuenduseni viivad. 

Kirjeldatud turulünkade juured on 

ebakindluses, teabe vastukäivuses ja nende 

probleemide lahendamispüüete kulukuses: 

hiljuti asutatud ettevõtetel on liiga lühike 

minevik, mida võimalikud laenuandjad 

uurida saavad, isegi väljakujunenud 

ettevõtted ei suuda sageli esitada piisavat 

teavet, ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni investeeringutega algust 

tehes ei saa sugugi kindel olla, kas 

jõupingutused ka tegelikult eduka 

uuenduseni viivad. 

 See probleem mõjutab eriti teadmiste ja 

tehnoloogia siirde protsesse ülikoolides ja 

teaduskeskustes toimuvate riiklike 

teadusuuringute ja ettevõtluse valdkonna 

vahel, kus nõutakse kinnitust vastava 

kontseptsiooni tõestamise kujul, et näidata 

siirdatavate teadmiste või tehnoloogia 

innovatsioonialast potentsiaali. 

Lisaks ei ole idee väljatöötamise etapis või 

kujunemisjärgus valdkondades tegutsevatel 

ettevõtetel tavaliselt piisavaid tagatisi. 

Heidutab ka see, et isegi kui teadus- ja 

innovatsioonitegevuse tulemuseks on 

äriprotsess või -toode, ei saa kindel olla, 

kas selle loonud ettevõte suudab tekkinud 

kasu ainuisikuliselt endale saada. 

Lisaks ei ole idee väljatöötamise etapis või 

kujunemisjärgus valdkondades tegutsevatel 

ettevõtetel tavaliselt piisavaid tagatisi. 

Heidutab ka see, et isegi kui teadus- ja 

innovatsioonitegevuse tulemuseks on 

äriprotsess või -toode, ei saa kindel olla, 

kas selle loonud ettevõte suudab tekkinud 

kasu ainuisikuliselt endale saada. 

Liidu lisaväärtuse mõttes aitab 

laenuvahend korvata turu puudujääke, mis 

ei lase erasektoril teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni optimaalselt investeerida. 

Vahendi loomisega koondatakse liidu 

eelarvest ja riski jagamise eesmärgil ka 

rakendusvolitustega 

finantseerimisasutustelt kokku piisav hulk 

vahendeid. See ergutab ettevõtteid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

tavalisest rohkem investeerima. Lisaks 

aitaks laenuvahend vähendada nii avalik-

õiguslikel kui ka eraorganisatsioonidel 

kommertskasutusele eelnevate hangete 

ning innovaatiliste toodete ja teenuste 

hankimise riske. 

Liidu lisaväärtuse mõttes aitab 

laenuvahend korvata turu puudujääke, mis 

ei lase erasektoril teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni optimaalselt investeerida. 

Vahendi loomisega koondatakse liidu 

eelarvest ja riski jagamise eesmärgil ka 

rakendusvolitustega 

finantseerimisasutustelt kokku piisav hulk 

vahendeid. See ergutab ettevõtteid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

tavalisest rohkem investeerima. Lisaks 

aitaks laenuvahend vähendada nii avalik-

õiguslikel kui ka eraorganisatsioonidel 

kommertskasutusele eelnevate hangete 

ning innovaatiliste toodete ja teenuste 

hankimise riske. 

Liidu tasandi omakapitalivahendit on 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks vaja 

Liidu tasandi omakapitalivahendit on 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks vaja 
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selleks, et parandada omakapitali kaudu 

rahastamise kättesaadavust varajase 

kasvuetapi ja kasvuetapi investeeringuteks 

ning ergutada liidu riskikapitalituru 

arengut. Tehnoloogiasiirde ja 

käivitamisetapis satuvad uued ettevõtted n-

ö surmaorgu, kus avaliku sektori 

teadusuuringutoetused lõpevad ja 

erarahastamist ei ole võimalik saada. 

Avaliku sektori toetus, mille eesmärk on 

suurendada erasektorist pärinevat seemne- 

ja stardikapitali, on selle lünga täitmiseks 

liiga killustatud ja katkendlik või ei ole 

selle haldamine piisavalt pädev. Samuti on 

enamik Euroopa riskikapitalifonde 

uuenduslike ettevõtete jätkuva kasvu 

toetamiseks liiga väikesed ning neil 

puudub spetsialiseerumiseks ja riigiüleseks 

tegutsemiseks vajalik kriitiline mass. 

selleks, et parandada omakapitali kaudu 

rahastamise kättesaadavust varajase 

kasvuetapi ja kasvuetapi investeeringuteks 

ning ergutada liidu riskikapitalituru 

arengut. Tehnoloogiasiirde ja 

käivitamisetapis satuvad uued ettevõtted n-

ö surmaorgu, kus avaliku sektori 

teadusuuringutoetused lõpevad ja 

erarahastamist ei ole võimalik saada. 

Avaliku sektori toetus, mille eesmärk on 

suurendada erasektorist pärinevat seemne- 

ja stardikapitali, on selle lünga täitmiseks 

liiga killustatud ja katkendlik või ei ole 

selle haldamine piisavalt pädev. Samuti on 

enamik Euroopa riskikapitalifonde 

uuenduslike ettevõtete jätkuva kasvu 

toetamiseks liiga väikesed ning neil 

puudub spetsialiseerumiseks ja riigiüleseks 

tegutsemiseks vajalik kriitiline mass. 

Tagajärjed on tõsised. Enne finantskriisi 

investeerisid Euroopa riskikapitalifondid 

VKEdesse umbes 7 miljardit eurot aastas, 

aga 2009. ja 2010. aasta näitajad jäid 3–

4 miljardi euro piiresse. Riskikapitali 

vähesuse tõttu on riskikapitalifondidest 

rahastatud vähem alustavaid ettevõtteid: 

aastal sai riskikapitali umbes 3 000 VKEd, 

aga 2010. aastal ainult 2 500. 

Tagajärjed on tõsised. Enne finantskriisi 

investeerisid Euroopa riskikapitalifondid 

VKEdesse umbes 7 miljardit eurot aastas, 

aga 2009. ja 2010. aasta näitajad jäid 3–

4 miljardi euro piiresse. Riskikapitali 

vähesuse tõttu on riskikapitalifondidest 

rahastatud vähem alustavaid ettevõtteid: 

aastal sai riskikapitali umbes 3 000 VKEd, 

aga 2010. aastal ainult 2 500. 

Liidu lisaväärtuse seisukohalt oleks 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 

mõeldud omakapitalivahend täiendus 

riiklikele kavadele, mida ei saa kasutada 

piiriüleste investeeringute tegemiseks 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Varajase kasvuetapi tehingud oleks ka 

tutvustava mõjuga, mis oleks kasulik nii 

Euroopa avaliku kui ka erasektori 

investoritele. Kasvuetapis on ainult 

Euroopa tasandil võimalik saavutada 

piisavat mastaapi ja erainvestorite suurt 

osalust, mis on jätkusuutliku 

riskikapitalituru toimimiseks hädavajalik. 

Liidu lisaväärtuse seisukohalt oleks 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 

mõeldud omakapitalivahend täiendus 

riiklikele kavadele, mida ei saa kasutada 

piiriüleste investeeringute tegemiseks 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Varajase kasvuetapi tehingud oleks ka 

tutvustava mõjuga, mis oleks kasulik nii 

Euroopa avaliku kui ka erasektori 

investoritele. Kasvuetapis on ainult 

Euroopa tasandil võimalik saavutada 

piisavat mastaapi ja erainvestorite suurt 

osalust, mis on jätkusuutliku 

riskikapitalituru toimimiseks hädavajalik. 

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 

toetavad kaasnevad meetmed, aitavad 

saavutada programmi „Horisont 2020” 

poliitikaeesmärke. Sellepärast kasutatakse 

neid Euroopa teadusbaasi tugevdamiseks ja 

Laenu- ja omakapitalivahend, mida 

toetavad kaasnevad meetmed, aitavad 

saavutada programmi „Horisont 2020” 

poliitikaeesmärke. Sellepärast kasutatakse 

neid Euroopa teadusbaasi tugevdamiseks ja 
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kvaliteedi parandamiseks, ettevõtlusele 

suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 

edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 

tutvustamisele, katsestendidele ja turul 

kasutamisele. 

kvaliteedi parandamiseks, ettevõtlusele 

suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni 

edendamiseks ning ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks, keskendudes katsetamisele, 

tutvustamisele, katsestendidele ja turul 

kasutamisele. Samuti tuleb tagada 

konkreetsed toetusmeetmed, näiteks 

VKEde teavitamis- ja koolitusmeetmed. 

Meetmete kavandamisse ja elluviimisesse 

tuleb kaasata piirkondlikud 

omavalitsused, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete ühendused ning 

kaubanduskojad ja finantsvahendajad. 

Peale selle aitavad need 

rahastamisvahendid saavutada teiste 

programmide ja poliitikavaldkondade 

(ühine põllumajanduspoliitika, 

kliimamuutus (üleminek vähese CO2-

heitega majandusele ja kohanemine 

kliimamuutusega) ja ühine 

kalanduspoliitika) teadusuuringute ja 

innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 

täiendavus riiklike ja piirkondlike 

rahastamisvahenditega saavutatakse 

ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 

raamistiku abil, milles on 

rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 

roll. 

Peale selle aitavad need 

rahastamisvahendid saavutada teiste 

programmide ja poliitikavaldkondade 

(ühine põllumajanduspoliitika, 

kliimamuutus (üleminek vähese CO2-

heitega majandusele ja kohanemine 

kliimamuutusega) ja ühine 

kalanduspoliitika) teadusuuringute ja 

innovatsiooni eesmärke. Omavaheline 

täiendavus riiklike ja piirkondlike 

rahastamisvahenditega saavutatakse 

ühtekuuluvuspoliitika ühtse strateegilise 

raamistiku abil, milles on 

rahastamisvahenditele ette nähtud suurem 

roll. 

Rahastamisvahendite ülesehituses 

arvestatakse vajadusega tegeleda 

konkreetsete turu puudujääkide, omaduste 

(nt aktiivsuse ja ettevõtete loomise määr) ja 

rahastamisvajadustega neis ja teistes 

valdkondades. Eelarvelisi eraldisi 

rahastamisvahenditele võib 

majandustingimuste muutumise alusel 

programmis „Horisont 2020” kohandada. 

Rahastamisvahendite ülesehituses 

arvestatakse vajadusega tegeleda 

konkreetsete turu puudujääkide, omaduste 

(nt aktiivsuse ja ettevõtete loomise määr) ja 

rahastamisvajadustega neis ja teistes 

valdkondades. Eelarvelisi eraldisi 

rahastamisvahenditele võib 

majandustingimuste muutumise alusel 

programmis „Horisont 2020” kohandada. 

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 

komponent on osa ELi kahest 

finantsinstrumendist, mille kaudu 

pakutakse VKEde teadusuuringute, 

innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 

omakapitali ja laene koos ettevõtete ja 

VKEde konkurentsivõime programmi 

raames ettenähtud omakapitali- ja 

võlavahenditega. 

Omakapitalivahend ja võlavahendi VKEde 

komponent on osa ELi kahest 

finantsinstrumendist, mille kaudu 

pakutakse VKEde teadusuuringute, 

innovatsiooni ning kasvu toetamiseks 

omakapitali ja laene koos ettevõtete ja 

VKEde konkurentsivõime programmi 

raames ettenähtud omakapitali- ja 

võlavahenditega. 

2.3. Peamised tegevussuunad 2.3. Peamised tegevussuunad 
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(a) Laenuvahend teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamiseks laenude 

kaudu: liidu laenu- ja garantiiteenus 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 

(a) Laenuvahend teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamiseks laenude 

kaudu: liidu laenu- ja garantiiteenus 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 

Eesmärk on parandada laenukapitali 

(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 

laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 

avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 

avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 

tegelevad teadusuuringute ja 

innovatsiooniga, milles on tulemusteni 

jõudmiseks vaja teha riskantseid 

investeeringuid. Keskendutakse suure 

tipptaseme saavutamise potentsiaaliga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamisele. 

Eesmärk on parandada laenukapitali 

(laenud, garantiid, vastugarantiid ning muu 

laenu- ja riskikapital) kättesaadavust 

avalik-õiguslikele ja eraettevõtjatele ning 

avaliku ja erasektori partnerlustele, mis 

tegelevad teadusuuringute ja 

innovatsiooniga, milles on tulemusteni 

jõudmiseks vaja teha riskantseid 

investeeringuid. Keskendutakse suure riski, 

kuid sealjuures suure tipptaseme 

saavutamise potentsiaaliga teadusuuringute 

ja innovatsiooni toetamisele. Projektiga 

seotud risk on tähtsam kui ettevõtte, 

eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõttega seotud risk. Selleks, et tagada 

kriitiline mass ja kogu innovatsiooniahela 

käsitusviis, on need rahastamisvahendid 

eelistatult suunatud tegevustele, mis 

tulenevad programmist „Horisont 2020” 

rahastatavatest muudest meetmetest, sh 

uue VKEdele ettenähtud vahendi 3. etapi 

toetamine. 

 Arvestades, et üks programmi “Horisont 

2020” eesmärke on vähendada 

teadusuuringute ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni vahelist lõhet ning aidata 

tuua turule uusi või täiustatud tooteid ja 

teenuseid ning, võttes arvesse 

kontseptsiooni tõestamise kriitilist tähtsust 

teadmussiirde protsessis, võetakse 

kasutusele mehhanismid, mis 

võimaldavad saada kontseptsiooni 

tõestamise faasi jaoks rahastust, mida on 

vaja siirdega seotud uurimistulemuste või 

leiutiste tähtsuse, asjakohasuse ja tuleviku 

jaoks innovaatilise aspekti kinnitamiseks. 

Lõplikud toetusesaajad on mis tahes 

suurusega õigussubjektid, kes võivad raha 

laenata ja tagasi maksta, eelkõige 

innovatsiooni ja kiire kasvu potentsiaaliga 

VKEd, keskmise turukapitalisatsiooniga 

börsiettevõtted ja suurettevõtted, ülikoolid 

ja teadusinstituudid, teadus- ja 

Lõplikud toetusesaajad on mis tahes 

suurusega õigussubjektid, kes võivad raha 

laenata ja tagasi maksta, eelkõige 

innovatsiooni ja kiire kasvu potentsiaaliga 

VKEd, keskmise turukapitalisatsiooniga 

börsiettevõtted ja suurettevõtted, ülikoolid 

ja teadusinstituudid, teadus- ja 
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innovatsioonitaristu, avaliku ja erasektori 

partnerlus ja eriotstarbelised varakogumid 

või projektid. 

innovatsioonitaristu, avaliku ja erasektori 

partnerlus ja eriotstarbelised varakogumid 

või projektid. 

Laenuvahendil on kaks põhiosa: Laenuvahendil on kaks põhiosa: 

(1) nõudlusest sõltuv, mis annab laene ja 

garantiisid põhimõttel „kes ees, see mees”, 

kusjuures VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga börsiettevõtetele 

antakse eritoetust. See osa reageerib 

riskijagamisrahastu laenumahu pidevale 

suurenemisele, mis sõltub nõudlusest. 

VKEde komponendi raames toetatakse 

tegevust, mille eesmärk on parandada 

rahaliste vahendite kättesaadavust 

VKEdele ja teistele üksustele, kes 

tegelevad esmajoones teadus- ja 

arendustegevuse ja/või innovatsiooniga; 

(1) nõudlusest sõltuv, mis annab laene ja 

garantiisid põhimõttel „kes ees, see mees”, 

kusjuures VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga börsiettevõtetele 

antakse eritoetust. See osa reageerib 

riskijagamisrahastu laenumahu pidevale 

suurenemisele, mis sõltub nõudlusest. 

VKEde komponendi raames toetatakse 

tegevust, mille eesmärk on parandada 

rahaliste vahendite kättesaadavust 

VKEdele ja teistele üksustele, kes 

tegelevad esmajoones teadus- ja 

arendustegevuse ja/või innovatsiooniga, 

näiteks intellektuaalsel omandil põhinev 

rahastamine või immateriaalse vara 

kasutamine tagatisena; 

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 

poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 

sektoritele, mis on olulised 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 

konkurentsivõime suurendamiseks, 

jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 

majanduskasvu toetamiseks ning 

keskkonna- ja teiste avalike hüvede 

loomiseks. See osa aitab liidul tegeleda 

valdkondlike poliitikaeesmärkide 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

aspektidega. 

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 

poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 

sektoritele, mis on olulised 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 

konkurentsivõime suurendamiseks, 

jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 

majanduskasvu toetamiseks ning 

keskkonna- ja teiste avalike hüvede 

loomiseks. See osa aitab liidul tegeleda 

valdkondlike poliitikaeesmärkide 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

aspektidega. 

(b) Omakapitalivahend teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamiseks omakapitali 

kaudu: liidu omakapitalipõhised 

rahastamisvahendid teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks 

(b) Omakapitalivahend teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamiseks omakapitali 

kaudu: liidu omakapitalipõhised 

rahastamisvahendid teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks 

Eesmärk on aidata kaasa Euroopa 

riskikapitalituru puudujääkide kaotamisele 

ning pakkuda omakapitali ja kvaasikapitali 

uuenduslike ettevõtete arengu- ja 

rahastamisvajaduste rahuldamiseks alates 

seemnestaadiumist kuni kasvu ja 

laienemisstaadiumini. Keskendutakse 

programmi „Horisont 2020” ja sellega 

seotud poliitikavaldkondade eesmärkide 

Eesmärk on aidata kaasa Euroopa 

riskikapitalituru puudujääkide kaotamisele 

ning pakkuda omakapitali ja kvaasikapitali 

uuenduslike ettevõtete arengu- ja 

rahastamisvajaduste rahuldamiseks alates 

seemnestaadiumist kuni kasvu ja 

laienemisstaadiumini. Keskendutakse 

programmi „Horisont 2020” ja sellega 

seotud poliitikavaldkondade eesmärkide 
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saavutamisele. saavutamisele. 

Lõplikud toetusesaajad võivad olla mis 

tahes suurusega ettevõtjad, kes tegelevad 

uuendustegevusega või alustavad seda, 

kusjuures eritähelepanu pööratakse 

uuenduslikele VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtetele. 

Lõplikud toetusesaajad võivad olla mis 

tahes suurusega ettevõtjad, kes tegelevad 

uuendustegevusega või alustavad seda, 

kusjuures eritähelepanu pööratakse 

uuenduslikele VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtetele. 

Omakapitalivahend keskendub varajase 

kasvuetapi riskikapitalifondidele, millest 

antakse riski- ja kvaasikapitali, sealhulgas 

mezzanine-kapitali individuaalsetele 

ettevõtetele. Vahend võimaldab kasvuetapi 

ja laienemisinvesteeringuid koostoimes 

ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 

programmi kohaste kasvuetapi 

omakapitalivahenditega, et tagada pidev 

toetus nii ettevõtete käivitamise kui ka 

arengu etapis 

Omakapitalivahend keskendub varajases 

etapis riskikapitalifondidele, millest 

antakse riski- ja kvaasikapitali, sealhulgas 

mezzanine-kapitali individuaalsetele 

ettevõtetele. Vahend võimaldab kasvuetapi 

ja laienemisinvesteeringuid koostoimes 

ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 

programmi kohaste kasvuetapi 

omakapitalivahenditega, et tagada pidev 

toetus nii ettevõtete käivitamise kui ka 

arengu etapis 

Omakapitalivahend, mis on peamiselt 

nõudlust järgiv, kasutab portfellimeetodit, 

kus riskikapitalifondid ja teised sarnased 

vahendajad valivad ettevõtted, millesse 

investeerida. 

Omakapitalivahend, mis on peamiselt 

nõudlust järgiv, kasutab portfellimeetodit, 

kus riskikapitalifondid ja teised sarnased 

vahendajad valivad ettevõtted, millesse 

investeerida. 

Konkreetsete poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks võib kasutada vahendite 

sihtotstarbe määramist, võttes aluseks 

positiivsed kogemused, mis saadi 

konkurentsivõime ja innovatsiooni 

raamprogrammis, kui vahendite 

kasutamisotstarbeks määrati 

ökoinnovatsioon. 

Konkreetsete poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks kasutatakse vahendite 

sihtotstarbe määramist, võttes aluseks 

positiivsed kogemused, mis saadi 

konkurentsivõime ja innovatsiooni 

raamprogrammis, kui vahendite 

kasutamisotstarbeks määrati 

ökoinnovatsioon, eelkõige selliste 

eesmärkide saavutamiseks, mis on seotud 

kindlaksmääratud ühiskondlike 

eesmärkidega. 

 Kontseptsiooni tõestamise vahend toetab 

teadmiste ja tehnoloogia siirde protsesse 

etappidel, mis eelnevad tööstuse poolt 

kasutuselevõtu faasile, et kinnitada ja kui 

vaja, ka suurendada siirde innovaatilist 

mõju turule, vähendades sellega 

ebakindlust ja riske, mis kaasnevad 

uurimistulemuste ja leiutiste siirdamisega 

riiklike teadusuuringute alalt 

tootmissektorisse. 

Käivituskomponent, millest toetatakse Käivituskomponent, millest toetatakse 
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seemne- ja varajase kasvu staadiumi, 

võimaldab teha omakapitaliinvesteeringuid 

muu hulgas teadmussiirde 

organisatsioonidesse, 

seemnekapitalifondidesse, piiriülestesse 

seemnekapitalifondidesse, investorite 

võrgu arendatavatesse 

investeerimisvahenditesse, 

intellektuaalomandisse, 

intellektuaalomandiõiguste vahetamise ja 

nendega kauplemise platvormidesse ning 

varajase kasvuetapi riskikapitalifondidesse. 

seemne- ja varajase kasvu staadiumi, 

võimaldab teha omakapitaliinvesteeringuid 

muu hulgas teadmussiirde 

organisatsioonidesse, 

seemnekapitalifondidesse, piiriülestesse 

seemnekapitalifondidesse, investorite 

võrgu arendatavatesse 

investeerimisvahenditesse, 

intellektuaalomandisse, 

intellektuaalomandiõiguste vahetamise ja 

nendega kauplemise platvormidesse ning 

varajase kasvuetapi riskikapitalifondidesse, 

piiriüleste tehingute käivitusfondidesse 

võimaluse korral kombineerituna koos 

omakapitalirahastuga kasvu eesmärgil 

(EFG) vastavalt eraettevõtete ja VKEde 

konkurentsivõime programmile. 

Kasvukomponent võimaldab kasvuetapi ja 

laienemisinvesteeringuid koos ettevõtete ja 

VKEde konkurentsivõime programmi 

kohaste kasvuetapi omakapitalivahendiga, 

sealhulgas investeeringud fondifondidesse, 

kes tegutsevad piiriüleselt ja investeerivad 

riskikapitalifondidesse, millest enamiku 

temaatiline eesmärk toetab Euroopa 2020. 

aasta strateegia eesmärkide saavutamist. 

Kasvukomponent võimaldab kasvuetapi ja 

laienemisinvesteeringuid koos kasvuetapi 

omakapitalivahendiga, sealhulgas 

investeeringud era- ja avaliku sektori 

fondifondidesse, kes tegutsevad piiriüleselt 

ja investeerivad riskikapitalifondidesse, 

millest enamiku temaatiline eesmärk toetab 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Pidades silmas Euroopa riskikapitalituru 

eriti rasket olukorda ja võttes arvesse 

küsimuse kiireloomulisust, peaks olema 

võimalik asutada eelseisvaks aastate 

2014–2020 eelarveperioodiks 

katseprojektina riskikapitalifondide fond. 

Selgitus 

Omakapitalirahastu on väga oluline rahastamisallikas tuhandetele innovatiivsetele 

alustavatele ettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on potentsiaali 

kasvada kiiresti ja kelle puhul on väga raske saada pangalaenu, sest nende ärimudelit, mis on 

küll paljulubav, ei ole võimalik katsetada. Kriisi lahendamisel võiks abi olla katseprojektina 
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loodavast riskikapitalifondide fondist, mille abil saaks maksimeerida võimendavat mõju ELi 

eelarvele. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b – lõik 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Omakapitali pakkuvat 

omakapitalirahastut kasutatakse koos 

omakapitalirahastuga kasvu eesmärgil 

(EFG) ühe integreeritud ELi vahendina, 

et pakkuda ettevõtetele riskikapitali 

innovatsiooni ja majanduskasvu alates 

seemneetapist kuni kasvufaasi lõpuni.  

Selgitus 

Reaalsuses tuleks „Horisont 2020” ja COSME programmide alla kuuluvad 

riskikapitalirahastud muuta üheks integreeritud vahendiks, mis toimiks tulemuslikult ja 

vastaks turu vajadustele. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate innovatsioonitegevus 

3. Väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate innovatsioonitegevus 

3.1 Erieesmärk 3.1 Erieesmärk 

Erieesmärk on ergutada majanduskasvu 

innovatsioonimäära suurendamise teel 

VKEdes, rahuldades nende erinevaid 

innovatsioonialaseid vajadusi kogu mis 

tahes liiki innovatsiooni tsükli jooksul, 

luues nii kiiremini kasvavaid 

rahvusvaheliselt tegutsevaid VKEsid. 

Erieesmärk on ergutada jätkusuutlikku 

majanduskasvu innovatsioonimäära 

suurendamise teel VKEdes, rahuldades 

nende erinevaid innovatsioonialaseid 

vajadusi kogu mis tahes liiki innovatsiooni 

tsükli jooksul, luues nii kiiremini 

kasvavaid rahvusvaheliselt tegutsevaid 

VKEsid. 

Arvestades VKEde olulist rolli Euroopa 

majanduses, on VKEdes toimuvatel 

teadusuuringutel ja innovatsioonil määrav 

Arvestades VKEde olulist rolli Euroopa 

majanduses, on VKEdes toimuvatel 

teadusuuringutel ja innovatsioonil määrav 
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tähtsus konkurentsivõime suurendamises, 

majanduskasvu kiirendamises ja 

töökohtade loomises ning seega ka 

Euroopa 2020. aasta strateegia ja eelkõige 

selle juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

eesmärkide saavutamises. 

tähtsus konkurentsivõime suurendamises, 

majanduskasvu kiirendamises ja 

töökohtade loomises ning seega ka 

Euroopa 2020. aasta strateegia ja eelkõige 

selle juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

eesmärkide saavutamises. 

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 

tööhõives ning suurele 

innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 

suurusest tingitud probleeme, mis ei 

võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 

ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 

Euroopas on sama palju alustavaid 

ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 

VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 

ettevõteteks saada kui Ameerikas. 

Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 

väärtusahelad on omavahel üha rohkem 

seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 

olukorda. VKEd peavad oma 

innovatsioonivõimet suurendama. Et 

kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 

konkureerida, peavad nad teadmisi ja 

äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 

tegema kiiremini ja suuremas mahus. 

Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 

innovatsiooni, suurendades nii nende 

konkurentsivõimet ja kasvu. 

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 

tööhõives ning suurele 

innovatsioonipotentsiaalile, kannatavad 

VKEd mitmete eri tüüpi probleemide all, 

sealhulgas finantsvahendite vähesus ja 

juurdepääs rahastamisele, puudulik 

innovatsiooni juhtimise oskus, puudused 

võrgustiku loomisel ja koostöö tegemisel 

kolmandate osalistega ning riigihangete 

ebapiisav kasutamine väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete innovatsiooni 

edendamiseks, mis ei võimalda neil 

muutuda innovaatilisemaks ja 

konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 

Euroopas on sama palju alustavaid 

ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 

VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 

ettevõteteks saada kui Ameerikas. 

Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 

väärtusahelad on omavahel üha rohkem 

seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 

olukorda. VKEd peavad oma 

teadusuuringute alast ja 
innovatsioonivõimet suurendama. Et 

kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 

konkureerida, peavad nad teadmisi ja 

äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 

tegema kiiremini ja suuremas mahus. 

Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 

innovatsiooni, suurendades nii nende 

konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. 

Kavandatud meetmete eesmärk on 

täiendada riiklikku ja piirkondlikku 

ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 

vastavaid programme ning soodustada 

koostööd VKEde ja teiste innovatsiooniga 

tegelejate vahel, luua sild 

teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 

turul kasutamise vahel, luua 

ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond 

(sh nõudluspoolsed meetmed) ning 

soodustada innovatsiooniprotsessi, uue 

Kavandatud meetmete eesmärk on 

täiendada riiklikku ja piirkondlikku 

ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 

vastavaid programme ning soodustada 

koostööd VKEde ja teiste innovatsiooniga 

tegelejate vahel, luua sild 

teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 

turul kasutamise vahel, luua 

ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond 

(sh nõudluspoolsed meetmed ja muud 

meetmed, mis on mõeldud kiirendama 
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tehnoloogia, turu ja ärimudelite pideva 

muutumisega arvestamist. 
avalikus sektoris saadud teadmiste 

siirdamist) ning soodustada 

innovatsiooniprotsessi, uue tehnoloogia, 

turu ja ärimudelite pideva muutumisega 

arvestamist. 

Koostoime ja sidusa tegutsemise 

tagamiseks luuakse tugevad sidemed liidu 

tööstusvaldkonna poliitikaga, eelkõige 

ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 

programmi ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega. 

Koostoime ja sidusa tegutsemise 

tagamiseks luuakse tugevad sidemed liidu 

tööstusvaldkonna poliitikaga, eelkõige 

ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 

programmi ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega. 

3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

VKEd on peamised innovatsiooni 

edendajad, sest neil on võime uued ideed 

kiiresti ja tulemuslikult edukaks äriks 

muuta. Need on tähtsad teadmiste ülevoolu 

kanalid, mis toovad teadusuuringute 

tulemused turule. Viimased 20 aastat on 

näidanud, et uuenduslike VKEde 

eestvedamisel on uuenenud terved sektorid 

ja tekkinud uued tööstusharud. Kiiresti 

kasvavad ettevõtted on tähtsad 

kujunemisjärgus tööstusharude arengu 

jaoks ja selleks, et kiirendada struktuurilisi 

muutusi, mida Euroopal on vaja, et luua 

teadmispõhine ja vähese CO2-heitega 

majandus, mis pidevalt kasvab ja kus on 

kvaliteetsed töökohad. 

VKEd on peamised innovatsiooni 

edendajad, sest neil on võime uued ideed 

kiiresti ja tulemuslikult edukaks äriks 

muuta. Need on tähtsad teadmiste ülevoolu 

kanalid, mis toovad teadusuuringute 

tulemused turule. Viimased 20 aastat on 

näidanud, et uuenduslike VKEde 

eestvedamisel on uuenenud terved sektorid 

ja tekkinud uued tööstusharud. Kiiresti 

kasvavad ettevõtted on tähtsad 

kujunemisjärgus tööstusharude arengu 

jaoks ja selleks, et kiirendada struktuurilisi 

muutusi, mida Euroopal on vaja, et luua 

teadmispõhine ja vähese CO2-heitega 

majandus, mis pidevalt kasvab ja kus on 

kvaliteetsed töökohad. 

VKEsid on kõikides majandusharudes. 

Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 

mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 

toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimiseks julgustada ja toetada. 

Sellisel juhul peaksid nad suutma kasutada 

ära siseturu ja Euroopa teadusruumi kogu 

innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 

ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 

oma panus peamistele 

ühiskonnaprobleemidele lahenduse 

leidmisse. 

VKEsid on kõikides majandusharudes. 

Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 

mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 

toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimiseks toetada ja samuti 

suurendada nende 

innovatsiooniprotsesside haldamise 

suutlikkust. Sellisel juhul peaksid nad 

suutma kasutada ära siseturu ja Euroopa 

teadusruumi kogu 

innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 

ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 

oma panus peamistele 

ühiskonnaprobleemidele lahenduse 

leidmisse. 

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 

osalemine suurendab VKEde teadus-, 

Liidu teadusuuringutes ja innovatsioonis 

osalemine suurendab VKEde teadus-, 
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arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 

luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 

uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 

ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 

seotud innovatsiooni, samuti edendab see 

ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 

VKEde teadmisvõrgustikud 

rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 

innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 

kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 

oskusi, on teistest edukamad. 

arendus- ja tehnoloogiavõimet, võimet 

luua, hankida ja kasutada uusi teadmisi, 

uute lahenduste äriotstarbelist kasutamist 

ning toodete, teenuste ja ärimudelitega 

seotud innovatsiooni, samuti edendab see 

ettevõtlust suurematel turgudel ja muudab 

VKEde teadmisvõrgustikud 

rahvusvaheliseks. VKEd, kellel on hea 

innovatsioonijuhtimine ning kes seetõttu 

kasutavad sageli väliseid teadmisi ja 

oskusi, on teistest edukamad. VKEdel on 

ka keskne roll tehnoloogia ja 

teadmussiirde protsesside vastuvõtjatena, 

kuna nad aitavad viia ülikoolides, 

riiklikes teadusasutustes ja VKEdes 

toimuva uurimistöö tulemusel loodud 

uuendusi turule. 

Piiriülene koostöö on VKEde 

innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 

jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 

tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 

kättesaadavus ja uutele turgudele 

pääsemine. See aitab muuta ideed 

kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 

suurendada erainvesteeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Piiriülene koostöö on VKEde 

innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 

jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 

tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 

kättesaadavus ja uutele turgudele 

pääsemine. See aitab muuta ideed 

kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 

suurendada erainvesteeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

VKEde koolitus- ja tehnosiire võib olla 

oluline tegur nende konkurentsivõime ja 

innovatsiooni potentsiaali 

suurendamiseks. 

VKEde edendamisel on tähtis osa 

piirkondlikel ja riiklikel teadus- ja 

innovatsiooniprogrammidel, mida sageli 

toetab Euroopa ühtekuuluvuspoliitika. 

Eelkõige on tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitika fondidel, sest need 

suurendavad VKEde võimekust ja aitavad 

jõuda tipptasemeni, et töötada välja 

suurepärased projektid, mis võivad 

konkureerida programmi „Horisont 2020” 

raames rahastamise saamiseks. 

Sellegipoolest on olemas ainult mõned 

riiklikud ja piirkondlikud programmid, mis 

rahastavad VKEde riigiülest teadus- ja 

innovatsioonitegevust, uuenduslike 

lahenduse levitamist ja kasutuselevõttu 

kogu liidus ning piiriüleseid innovatsiooni 

toetavaid teenuseid. Ülesanne on anda 

VKEde edendamisel on tähtis osa 

piirkondlikel ja riiklikel teadus- ja 

innovatsiooniprogrammidel, mida sageli 

toetab Euroopa ühtekuuluvuspoliitika. 

Eelkõige on tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitika fondidel, sest need 

suurendavad VKEde võimekust ja aitavad 

jõuda tipptasemeni, et töötada välja 

suurepärased projektid, mis võivad 

konkureerida programmi „Horisont 2020” 

raames rahastamise saamiseks. 

Sellegipoolest on olemas ainult mõned 

riiklikud ja piirkondlikud programmid, mis 

rahastavad VKEde riigiülest teadus- ja 

innovatsioonitegevust, uuenduslike 

lahenduse levitamist ja kasutuselevõttu 

kogu liidus ning piiriüleseid innovatsiooni 

toetavaid teenuseid. Ülesanne on anda 
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VKEdele temaatiliselt määratlemata toetust 

rahvusvaheliste projektide elluviimiseks 

vastavalt nende innovatsioonistrateegiale. 

Seetõttu on vaja liidu tasandi meetmeid, 

mis täiendaks riikliku ja piirkondliku 

tasandi tegevust, suurendaks selle mõju ja 

avaks teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamise süsteemid. 

VKEdele temaatiliselt määratlemata toetust 

rahvusvaheliste projektide elluviimiseks 

vastavalt nende innovatsioonistrateegiale. 

Seetõttu on vaja liidu tasandi meetmeid, 

mis täiendaks riikliku ja piirkondliku 

tasandi tegevust, suurendaks selle mõju ja 

avaks teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamise süsteemid. 

3.3. Peamised tegevussuunad 3.3. Peamised tegevussuunad 

(a) VKEde toetamise tavapäraseks 

muutmine 

(a) VKEde toetamine VKEdele mõeldud 

rahastamisvahendi kaudu 

VKEsid toetatakse kogu programmi 

„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 
eraldi VKEde jaoks mõeldud 

rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 

toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul. 

VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 

liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 

üles suurt arenemis-, kasvu- ja 

rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 

igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 

teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 

sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 

VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 

ja sellest kasu saada, kaotades varajases 

kasvuetapis tehtavate suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise puudujäägid, ergutades 

uuendusi ja suurendades teadusuuringute 

tulemuste kommertskasutust erasektoris. 

Eraldi VKEde jaoks mõeldud 

rahastamisvahendist antakse järkjärgulist 

sujuvat toetust kogu innovatsioonitsükli 

jooksul. VKEde rahastamisvahend on 

suunatud igat liiki innovatsioonile 

VKEdes, kes näitavad üles suurt arenemis-, 

kasvu-, rahvusvahelistumis- ja 

uuenemissoovi, ning keskendub eelkõige 

alustavatele ja spin-off ning kiiresti 

kasvavatele ettevõtetele. VKEd on 

peamised taotlejad, kuid neid ergutatakse 

tegema koostööd teadusasutuste ja teiste 

ettevõtetega. Toetust antakse igat liiki 

innovatsiooni jaoks, sealhulgas teenustega 

seotud, mittetehnoloogilise ja sotsiaalse 

innovatsiooni jaoks tingimusel, et iga 

selline tegevus annab ELi jaoks selget 

lisaväärtust. Eesmärk on VKEde 

innovatsioonipotentsiaali arendada ja 

sellest kasu saada, kaotades varajases 

kasvuetapis tehtavate suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise puudujäägid, ergutades 

uuendusi ja suurendades teadusuuringute 

tulemuste kommertskasutust erasektoris. 

Vahend annab kvaliteedimärgi edukatele 

VKEdele, silmas pidades nende osalemist 

riigihangetel. 

 Vahendi suhtes kohaldatakse ühtset 

juhtimisstruktuuri, lihtsat halduskorda ja 

ühtset kontaktpunkti. Seda rakendatakse 

alt-üles lähenemisviisi järgi avatud 

konkursikutsetega. 

 VKEde vahendis osalevatele VKEdele 

pakutakse sihtotstarbelisi innovatsiooni 
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toetavaid teenuseid, mis põhinevad 

olemasolevatel struktuuridel, näiteks 

Euroopa ettevõtlusvõrgustikul ja muudel 

innovatiivsete teenuste pakkujatel ja 

nõustamis- ja koolitussüsteemidel. 

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

valdkonna juhtpositsiooniga seotud 

erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 

VKEde rahastamisvahendit ja nende 

erieesmärkide eelarvetest eraldatakse 

selleks teatav summa. 

Ühiskonnaprobleemide ning progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

valdkonna juhtpositsiooniga seotud 

erieesmärkide saavutamiseks kasutatakse 

VKEde rahastamisvahendit. Vahendiga 

luuakse vajalik paindlikkus, mis 

võimaldab integreerida VKEd 

teadusprojektidesse projekti kestuse ajaks 

või projekti kestusest lühemaks ajaks. 

 VKEde vahendit võib kasutada ka 

vahendina, et viia läbi 

kommertskasutusele eelnev hange või 

hange innovaatiliste lahenduste 

leidmiseks. 

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 

VKEdele 

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 

VKEdele 

Eesmärk on edendada teadus- ja 

arendustegevusega tegelevate VKEde 

turule suunatud innovatsiooni. Üks 

erimeede on suunatud 

kõrgtehnoloogiasektori 

teadusuuringumahukatele VKEdele, kellel 

on võime projekti tulemused 

kommertskasutusse viia. 

Eesmärk on edendada teadus- ja 

arendustegevusega tegelevate VKEde 

turule suunatud innovatsiooni. Üks 

erimeede on suunatud 

kõrgtehnoloogiasektori 

teadusuuringumahukatele VKEdele, kellel 

on võime projekti tulemused 

kommertskasutusse viia. 

(c) VKEde innovatsioonivõime 

suurendamine 

(c) VKEde ettevõtlustoetuste 

süvalaiendamine ja VKEde 

innovatsioonivõime suurendamine 

Toetatakse VKEde jaoks mõeldud 

meetmete rakendamist soodustavat ja neid 

täiendavat tegevust kogu programmi 

„Horisont 2020” ulatuses, eelkõige VKEde 

innovatsioonivõime suurendamise 

eesmärgil. 

VKEsid toetatakse kogu programmi 

„Horisont 2020” ulatuses. Selleks 

toetatakse kogu programmi „Horisont 

2020” ulatuses tegevust, mis soodustab 

VKEde jaoks mõeldud meetmete 

rakendamist, täiendab neid meetmeid 

ning loob VKEde jaoks paremad 

tingimused, eelkõige VKEde 

innovatsioonivõime suurendamise 

eesmärgil, sealhulgas rahastades Euroopa 

rakenduslike teadusuuringute asutusi, kes 

viivad läbi konkreetsete VKEdega kokku 

lepitud projekte. 

(d) Turust ajendatud innovatsiooni (d) Turust ajendatud innovatsiooni 
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toetamine toetamine 

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 

et parandada innovatsioonitingimusi ja 

kaotada konkreetsed takistused, mis 

eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 

kasvada. 

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 

et parandada innovatsioonitingimusi ja 

kaotada konkreetsed takistused, mis 

eelkõige ei võimalda innovatsioonil 

VKEdes kasvada, ja viiakse sisse 

innovatsiooniklausel, mis võimaldab 

valida innovatiivseid tooteid kavandavaid 

VKEsid. 

 (d a) Riikliku teadustöö ja turu vahelise 

teadmus- ja tehnoloogiasiirde toetamine 

 Riikliku teadustöö valdkonna ja 

uuenduslike VKEde vaheliste 

siirdeprotsesside toetamine kui tõhus 

vahend ülikoolides ja teaduskeskustes 

ning VKEdes toimuva uurimistöö 

tulemuste ja leiutiste viimiseks turule. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Teadus koos ühiskonnaga ja 

ühiskonna heaks: valdkonnaülene 

väljakutse 

 -1.1. Erieesmärk 

 Erieesmärk on seada sisse tõhus koostöö 

teaduse ja ühiskonna vahel, et meelitada 

teadusesse uusi talente ja siduda teaduse 

tipptase ühiskondliku teadlikkuse ja 

kohusetundega. 

 Kiire edasiminek kaasaja 

teadusuuringutes ja innovatsioonis on 

tõstnud esile olulised eetilised, õiguslikud 

ja ühiskondlikud küsimused, millega 

tegelemiseks on vaja teaduse ja ühiskonna 

vahelisi suhteid veelgi tugevdada ja 

aktiivsemaks muuta. 

 Selleks, et leida Euroopa ees seisvatele 

probleemidele õiged lahendused, on vaja 

võimalikult paljude eri toimijate osavõttu 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 

protsessist. Traditsiooniliselt on teaduse ja 

ühiskonna vaheline suhtlemine piirdunud 

ühesuunalise, ülalt alla teadmiste 

edastamisega ekspertidelt tavakodanikele. 

Areng avatud, tõhusaks ja 

demokraatlikuks teadmistepõhiseks 

ühiskonnaks nõuab muutust 

kahesuunalisema dialoogi ja aktiivse 

koostöö poole, mis ulatuks kaugemale 

traditsioonilisest teadusharidusest või 

praegusest arusaamast, mille kohaselt 

tavakodanikud on vaid teadusavastuste 

tarbijad. Dialoogi vormis suhe ja aktiivne 

koostöö võimaldavad teadusel ja 

innovatsioonil kahtlemata edeneda 

vastutustundlikumal moel. 

 Liidul on vaja kõiki oma talente, et 

suurendada oma konkurentsivõimet 

maailmamajanduses. Selleks, et 

saavutada 2020. aastaks teadlaskonna 1-

miljoniline netokasv, mida on vaja teadus- 

ja arendustegevuse investeeringute 

eesmärgiks seatud 3% SKPst 

saavutamiseks, on vaja, et ELi 

eesrindlikumad noored hakkaksid tööle 

teaduse vallas ning tööjõud oleks 

mitmekesine ja sooliselt tasakaalus. 

 Kuid on üha keerulisem meelitada 

teaduse ja tehnoloogia valdkonda 

suuremat hulka noori ning Euroopas 

süveneb mure, et andekad noored ei vali 

karjääri nendes valdkondades. Lisaks on 

vaja ka tagada, et inimesed, kes on juba 

hakanud teaduse või tehnoloogia alal 

tööle, säilitaksid oma entusiasmi ja 

motivatsiooni ning neil oleks võimalused 

isiklikuks arenguks, ilma et nad peaksid 

oma erialast loobuma. 

 Samuti puudub teaduse alal selgelt 

sooline tasakaal. Kui Euroopa tahab olla 

kindel, et ta finantseerib tulemuslikku ja 

tõhusat innovatsiooniprogrammi, tuleb 

pöörata erilist tähelepanu naiste 

alaesindatusele teaduse vallas ning 

sooliste erinevustega arvestamata 

jätmisele teadusuuringutes ja 
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innovatsioonis. 

 -1.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

 Teaduse ja ühiskonna vahel koostöö 

parandamine sotsiaalse ja poliitilise toe 

suurendamise võimaldamiseks kõikide 

liikmesriikide teaduses ja tehnoloogias on 

üha olulisem küsimus, mida praegune 

majanduskriis on veelgi tõsisemaks 

muutnud. Demokraatlikes ühiskondades 

nõuab avaliku sektori investeeringute 

prioriteetsus teaduses tohutu sotsiaalse ja 

poliitilise jõu olemasolu, mis jagab 

teadusega samu väärtusi, on oma 

protsessidest teadlik ja on võimeline 

teadvustama oma panust teadmiste, 

ühiskonna ja majandusarengu alal. 

 Seda on võimalik saavutada üksnes siis, 

kui arendatakse tulemuslikku ja 

mitmeplaanilist dialoogi ning aktiivset 

koostööd teaduse ja ühiskonna vahel 

vastutustundlikuma teaduse tagamiseks ja 

kodanike jaoks asjakohasema poliitika 

väljatöötamiseks. 

 Lisaks tugevdab sellisel interaktiivsel viisil 

teaduskultuuri edendamine Euroopas 

demokraatlikke väärtusi ja aitab 

suurendada huvi teaduse ja tehnoloogia 

vastu. Euroopa teaduse ja tehnoloogia 

süsteemi tugevus sõltub tema 

suutlikkusest kasutada talente ja ideid, 

kus iganes neid leidub. 

 -1.3. Peamised tegevussuunad 

 Meetmed peaksid olema suunatud uute 

talentide ligimeelitamisele Eurooa 

ühiskondade teaduse ja tehnoloogia 

valdkondadesse ning soolise lõhe 

likvideerimisele personali hulgas, kes 

töötab Euroopa teadusuuringutes. Samuti 

toetatakse ELi suutlikkust inkorporeerida 

teaduse ja tehnoloogiaalased teadmised ja 

meetodid otsuste langetamise 

protsessidesse, arendada välja 

mehhanismid teaduslike valikuvõimaluste 

väärtustamiseks ühiskonnas ning tagada, 

et kogu innovatsiooniprotsessis võetakse 
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kindlasti arvesse ka eetilisi ja sotsiaalseid 

väärtusi. 

 Tegevuse eesmärk on: 

 a) muuta karjäär teaduses ja tehnoloogia 

alal noortele üliõpilastele külgetõmbavaks 

ning edendada jätkusuutlikku koostööd 

koolide, teadusasutuste, tööstuse ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

vahel; 

 (b) edendada soolist võrdõiguslikkust selle 

mõlemas mõõtmes, toetades muutusi: (i) 

teadusasutuste korralduses ja (ii) 

teadusprogrammide kavandamises. See 

hõlmab soolise võrdõiguslikkuse eri 

mõõtmeid, mis on eelkõige seotud 

teadlasekarjääris võrdsuse tagamise, 

otsustamise ja soo mõõtme kaasamisega 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni; 

 c) integreerida ühiskonda teaduse ja 

innovatsiooni teemadesse, et kaasata 

kodanike huvid ja väärtused ning 

suurendada teadus- ja 

innovatsioonitegevuse tulemuste 

kvaliteeti, asjakohasust, vastuvõetavust 

ning jätkusuutlikkust; 

 (d) julgustada inimesi teadusega 

tegelema, pakkudes formaalset ja 

mitteformaalset teadusharidust, ning 

edendada teaduspõhiste tegevuste levikut 

eelkõige teaduskeskustes, kuid ka muude 

sobivate kanalite kaudu; 

 (e) parandada vaba juurdepääsu 

teadusuuringute tulemustele ja 

andmetele, et parandada teadusalast 

tipptaset ja majanduslikku 

konkurentsivõimet; 

 (f) arendada kõikide huvirühmade 

(teadlased, riigiasutused, tööstus ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonid) 

poolt rakendatavate vastutustundlike 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

arenguks välja valitsustava, mis võtab 

arvesse ühiskonna vajadusi ja nõudmisi; 

edendada teadusuuringute ja 

innovatsiooni eetikaraamistikku; 
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 (g) parandada teadmisi suhtlusest teaduse 

vallas, et parandada teadlaste, üldiste 

massiteabevahendite ja avalikkuse 

vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  138 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu 

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu 

1.1. Erieesmärk 1.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on parandada kõikide inimeste 

elukestvat tervist ja heaolu. 

Erieesmärk on parandada kõikide inimeste 

elukestvat tervist ja heaolu. 

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 

heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 

jätkusuutlikud tervishoiu- ja 

hooldussüsteemid ning uued 

töövõimalused ja majanduskasv – need on 

eesmärgid, mida soovitakse saavutada 

käsitletavatele probleemidele vastamiseks 

läbiviidavate teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetamisega, ning need 

aitavad suurel määral kaasa Euroopa 

2020. aasta eesmärkide täitmisele. 

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 

heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 

jätkusuutlikud, turvalised ja ohutud 

tervishoiu- ja hooldussüsteemid, mis 

tagavad sotsiaalhoolekande, ja 

lahendused vananeva rahvastiku 

autonoomia osas ning uued töövõimalused 

ja majanduskasv – need on eesmärgid, 

mida soovitakse saavutada käsitletavatele 

probleemidele vastamiseks läbiviidavate 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamisega, ning need aitavad suurel 

määral kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide täitmisele. 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 

muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 

aina kallimaks ning eelduste kohaselt 

suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 

2060. aastaks peaaegu kaks korda, 

kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 

eurooplaste arv suureneb samal 

ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 

muutuvad liidu tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 

suuremaks. Kulude vähendamine või samal 

tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 

jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kõikide 

Ebavõrdsuse kaotamine tervishoius on 

Euroopas üks suurimaid probleeme, kuna 

ebavõrdsus aina süveneb ning olukorras, 

kus kõikides vanuserühmades muutuvad 

hooldus- ja ennetusmeetmed aina 

kallimaks ning eelduste kohaselt suureneb 

üle 65-aastaste eurooplaste arv 

2060. aastaks peaaegu kaks korda, 

kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 

eurooplaste arv suureneb samal 

ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 

muutuvad liidu tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 
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inimeste elukestva tervise ja heaolu 

tagamisest ning on seepärast seotud 

tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 

ravi ja kontrolli all hoidmisega. 

suuremaks. Kulude põhjustajaks on ka 

diskrimineerimine puude tõttu ning 

füüsilise ja ühiskondliku keskkonna 

loomine, mis ei ole puuetega isikutele 

juurdepääsetav. Kulude vähendamine või 

samal tasemel hoidmine nii, et need ei 

muutuks jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt 

inimeste paremast teavitamisest ja nende 

julgustamisest tegema 

vastutustundlikumaid tervishoiualaseid 

valikuid ning kõikide inimeste elukestva 

tervise ja heaolu optimeerimisest ning on 

seepärast seotud tulemusliku ennetustöö, 

haiguste ja puuete ravi ja kontrolli all 

hoidmisega. Pidev areng, mis põhineb 

ainult praegustel teadmistel, ei ole nende 

vajaduste täitmiseks piisav – tuleb otsida 

ja rakendada radikaalseid uusi ideid ja 

teadmisi. Nende probleemide 

lahendamiseks on vajalik tihe koostöö 

akadeemiliste ringkondade, tööstuse, 

tervishoiuteenuse osutajate ja 

reguleerivate asutuste vahel. 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

hingamisteede, reumaatilised ning luu- ja 

lihaskonna haigused, 

neurodegeneratiivsed ja autoimmuunsed 

haigused, neuroloogilised ja vaimsed 

häired, ülekaalulisus ja rasvumine ning 

mitmed talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. Kui ennetamisstrateegiad peavad 

olema tõhusad muude tingimuste korral, 

eriti närvisüsteemi degeneratiivsete 

haiguste korral, tuleb tugevalt arendada 

etioloogilisi uuringuid ja paremat 

varasemat diagnoosimist ning välja 

töötada raviviisid. 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 

miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro, vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 

miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro, vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
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kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 

vaimset tervist kahjustavate häiretega) 

seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 

eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 

oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 

sotsiaalmajanduslikest tingimustest 

tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 

kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. 

kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

ja rohkem kui 120 miljonit kannatab 

reumaatiliste ning luu- ja lihaskonna 

haiguste all. Ajutegevuse häiretega (muu 

hulgas vaimset tervist kahjustavate 

häiretega) seotud kogukulu hinnatakse 800 

miljardile eurole. See number suureneb 

dramaatiliselt veelgi – suures osas 

Euroopa vananeva elanikkonna ja sellest 

tulenevate neurodegeneratiivsete haiguste 

tulemusena. Mitme kõnealuse haiguse 

juures on oluline osa keskkonnast, 

elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 

tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 

seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. ELis kannatab 

ainuüksi depressiooni all hinnanguliselt 

165 miljonit inimest, mis läheb maksma 

118 000 eurot. Muu hulgas 

neurodegeneratiivsete haiguste puhul 

vajavad tõhusad ennetavad strateegiad 

kõigepealt märkimisväärselt rohkem 

teadusuuringuid, selgitamaks välja nende 

haiguste põhjused, ning parema varajase 

diagnoosi ja ravivõimaluste välja 

arendamist, sealhulgas personaalsed 

arenenud teraapiad, kui see on 

asjakohane. 

 Suureks probleemiks jäävad haruldased 

haigused, mis puudutavad kogu Euroopas 

umbes 30 miljonit inimest. Tõhusa ravi 

saab välja arendada ainult juhul, kui 

liikmesriigid teevad koostööd, kuna igas 

liikmesriigis eraldi esinevad juhtumid ei 

ole tõhusate teadusuuringute 

korraldamiseks piisavad. 

 Lastehaigused, sh enneaegselt sündinud 

lapsed. 

 Laste tervis on Euroopa Liidu üks peamisi 

prioriteete. Nagu ka haiguste puhul, saab 

tulemuslikke uuringuid ja ravi arendada 

ainult ühtse Euroopa strateegia raames. 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos ja malaaria) on globaalne 

probleem, mis põhjustab kogu maailmas 

41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos, malaaria ja tähelepanuta 

jäetud haigused) on globaalne probleem, 

mis põhjustab kogu maailmas 41% 
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eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 

8 %. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 

epideemiateks ja suureneva 

ravimiresistentsuse ohuks. 

haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 

eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 

8%. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 

ja taaspuhkevateks epideemiateks ja 

suureneva ravimiresistentsuse ohuks. Üha 

suuremat muret valmistavad veega seotud 

haigused. 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks. 

Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 

probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 

kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 

juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 

tervishoiusüsteemile. 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks ja 

inimeste heaolu nimel tehtavate 

loomkatsete õigustatus on üha rohkem 

kaheldav. Tegeleda on vaja püsivate 

erinevuste probleemiga 

tervishoiuvaldkonnas (vajadus 

ravimeetodite järgi on tohutu, seda eriti 

haruldaste haiguste, tähelepanuta jäetud 

haiguste ja autoimmuunhaiguste vallas) 
ning kõikidele eurooplastele, sõltumata 

nende vanusest või taustast, tuleb 

võimaldada juurdepääs tõhusale ja 

nõuetekohasele tervishoiusüsteemile. 

 Teadusuuringud peaks võimaldama 

parandada arenenud teraapiaid ja 

rakuteraapiaid, mis keskenduksid 

krooniliste ja degeneratiivsete haiguste 

ravile. 

1.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 1.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandi reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste probleemide 

lahendamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul. 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandil ja koostöös 

kolmandate riikidega toimuv reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste ülemaailmsete 

probleemide lahendamisele ning sellega 

seoses aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks, hoida ära 

üleilmseid pandeemiaid ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul. 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervist, 

haigust, puuet, arengut ja vananemist 

(sealhulgas eeldatavat eluiga) määravatest 
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ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 

teenusteks. Lisaks nõuab nende 

probleemide esinemine kogu Euroopas ja 

paljudel juhtudel kogu maailmas 

reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 

valdkondade- ja sektoritevaheliste 

meeskondade koostöö pikaajalist ja 

kooskõlastatud toetamist. 

teguritest, ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks, tõhusateks ja 

kättesaadavateks ohututeks toodeteks, 

strateegiateks, meetmeteks ja teenusteks. 

Lisaks nõuab nende probleemide 

esinemine kogu Euroopas ja paljudel 

juhtudel kogu maailmas reageerimist, mis 

hõlmab kõrgetasemeliste valdkondade- ja 

sektoritevaheliste meeskondade koostöö 

pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist üle 

kogu maailma, kaasa arvatud teadus- ja 

arendustegevuse suutlikkuse toetamist 

endeemilistel aladel. Neid probleeme on 

samuti tarvis käsitleda sotsiaal-, 

majandus- ja humanitaarteaduste 

seisukohast. 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 

ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 

tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 

arendamist ning selle rakendamist 

tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 

puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 

saab samuti kõige paremini vastata 

integreeritult, kui rääkida näiteks 

stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, haruldaste 

haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 

elamisega seotud lahenduste pakkumisest. 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

haiguse molekulaarse aluse mõistmist, 

uuenduslike ravistrateegiate ja uute 

mudelisüsteemide määratlemist, füüsika-, 

keemia ja süsteembioloogiaalaste 

teadmiste multidistsiplinaarset 

rakendamist tervisekontrollis, pikaajaliste 

kohortuuringute väljatöötamist ja kliiniliste 

katsete läbiviimist (mis keskenduvad 

ravimite arengule ja mõjule kõigis 

vanuserühmades), mitme tehnoloogia 

kliinilist kasutamist ja IKT arendamist ning 

selle rakendamist tervishoiuvaldkonnas, 

eeskätt e-tervise puhul. Konkreetse 

elanikkonna vajadustele saab samuti kõige 

paremini vastata integreeritult, kui rääkida 

näiteks stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, vaesusega seotud, 

tähelepanuta jäetud ja haruldaste haiguste 

ravist ning toetatud või iseseisva elamisega 
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seotud lahenduste pakkumisest. 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 

suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avaliku ja 

kommertskasutusele eelneva hankeni uute 

toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 

lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 

koostoimivad ning tuginevad määratletud 

normidele ja/või ühistele suunistele. 

Kooskõlastatud Euroopa tasandi 

jõupingutus aitab kaasa Euroopa 

teadusruumi jätkuvale arengule. See 

seostub vastavalt ja vajaduse korral ka 

tegevusega, mida arendatakse programmis 

„Tervis majanduskasvuks” ning 

täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 

käsitleva innovatsioonipartnerluse raames. 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni haiguste alaste 

baasteadmiste muutmiseni uuteks 

ravimeetoditeks, suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avaliku ja 

kommertskasutusele eelneva hankeni uute 

toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 

lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 

koostoimivad ning tuginevad määratletud 

normidele ja/või ühistele suunistele. 

Tervishoiualaste uuringute ja 

innovatsiooni strateegilise 

kooskõlastamise tugevdamiseks kogu 

programmi „Horisont 2020” ulatuses 

ning rahvusvaheliste meditsiiniuuringute 

edendamiseks luuakse vastavad 

teaduslikud juhtimisnõukogud. Sellist 

kooskõlastamist võib laiendada ka teistele 

antud probleemidekompleksiga seotud 

programmidele ja vahenditele. Niisugune 
kooskõlastatud Euroopa tasandi 

jõupingutus suurendab tervishoiualaste 

uuringute teaduslikku ja inimpotentsiaali 

ning aitab kaasa Euroopa teadusruumi 

jätkuvale arengule. See seostub vastavalt ja 

vajaduse korral ka tegevusega, mida 

arendatakse programmis „Tervis 

majanduskasvuks” ning täisväärtusliku 

eluperioodi pikendamist käsitleva 

innovatsioonipartnerluse raames. 

1.3. Peamised tegevussuunad 1.3. Peamised tegevussuunad 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 

järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 

ning tõhusatest uuringuprogrammidest. 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine, sh kutsehaiguste ennetamine, 

sõltub ka tervist määravate tegurite, k.a 

sotsiaalmajandusliku seisundi ja sooliste 

tegurite mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest (näiteks vaktsiinidest 

ning sotsiaalsetele teguritele ja 

riskirühmadele suunatud poliitilisest 

sekkumisest), tõhusast tervisekontrollist 
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ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 

valmisolekust ning tõhusatest 

uuringuprogrammidest. 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 

üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 

on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 

üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 

on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 

standarditud andmete töötlemine, nende 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

ülekandmine kliinilisse töösse, sh 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu, milles 

tuleks võtta arvesse kõiki vanuserühmi, et 

tagada ravimite kohandamine neile 

kasutamiseks. 

 Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 

haigused on ülemaailmne probleem ning 

lüngad teadusuuringutes tuleb täita 

patsientide vajadustest lähtuva 

innovatsiooni tekitamisega. Omaaegsete 

nakkushaiguste, sh tuberkuloosi 

taasilmumine Euroopas, 

vaktsineerimisega välditavate haiguste 

levik arenenud riikides ja üha kasvav 

mikroobidevastase resistentsuse probleem 

rõhutavad veelgi, et vajame laiahaardelist 

lähenemisviisi ja suuremat avalikku 

toetust teadus- ja arendustegevusele 

nende haiguste osas, mis tapavad igal 

aastal miljoneid inimesi. 

 Tuleb arendada individuaalset meditsiini, 

et luua uusi ennetus- ja ravistrateegiaid, 

mida saab kohandada patsiendi 

vajadustele, et parandada haiguste 

ennetamist ja varajast avastamist. On vaja 

kindlaks teha tegurid, mis mõjutavad ravi 

määramist ja haiguse põhjuste 

sügavamat, teaduspõhist uurimist. 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus vananeva elanikkonna 

tingimustes esitab tervishoiu- ja 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus koos liikuvuse ja kättesaadavuse 

probleemidega vananeva elanikkonna 

tingimustes esitavad tervishoiu- ja 
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tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 

teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 

ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 

hooldussektori parimad tavad ning toetada 

nende jagamist, toetada integreeritud 

hooldust ning tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 

uuenduste laialdast rakendamist, mis 

võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 

inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 

See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 

ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 

pikemale kestusele. 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 

teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 

ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 

hooldussektori parimad tavad ning toetada 

nende jagamist, toetada integreeritud 

hooldust ning tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 

uuenduste laialdast rakendamist, mis 

võimaldab eeskätt eakamatel ja kroonilisi 

haigusi põdevatel ning puudega inimestel 

jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 

kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 

heaolu suurendamisele ja selle pikemale 

kestusele. 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

kogu teadusuuringute ja 

innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-

põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 

turuvõimaluste arendamist. 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

pikaaegseid teadusuuringuid, mis katavad 
kogu innovatsioonitsüklit, tugevdades 

Euroopa-põhiste tööstuste 

konkurentsivõimet ja uute turuvõimaluste 

arendamist. Tähelepanu tuleb pöörata ka 

kõigi tervise sidusrühmade, sealhulgas 

patsientide ja patsientide 

organisatsioonide kaasamisele, et 

arendada teaduse ja innovatsiooni 

tegevuskava, mis kaasab aktiivselt 

kodanikke ja kajastab nende vajadusi ja 

ootusi. 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinide väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

toidust tingitud, geneetiliste, patogeensete, 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate, 

sotsiaalsete, soost ning vaesusest tingitud 
tegurite) mõistmine, tervishoiu edendamise 

ja haiguste ennetamise parandamine; 

haiguse aluse mõistmise ja diagnoosimise 

parandamine erinevates sotsiaal-

majanduslikes kontekstides; tõhusate 

uurimisprogrammide väljatöötamine ja 

haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 

parandamine; järelevalve parandamine 

nakkushaiguste üle Euroopa Liidus ja 

selle naaberriikides ja epideemiate ja uute 

haiguste vastu võitlemiseks valmisoleku 

parandamine; uute ja paremate ennetavate 

vaktsiinide ja ravimite väljatöötamine; in-
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sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 

silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; kohandatud ravimeetodite 

väljatöötamine ja haiguste ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kogumine ja kasutamine; 

standardiseeritud 

andmeanalüüsitehnikad; tervena ja 
aktiivsena vananemine, sõltumatu ja 

toetatud elamine; palliatiivse meditsiini 

parandamine, inimeste mõjuvõimu 

suurendamine oma tervise eest hoolt 

kandmisel, integreeritud hoolduse, kaasa 

arvatud psühhosotsiaalsete aspektide 

edendamine, teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning tervise ebavõrdsuse 

vähendamine ja erinevuste vähendamine 

tõenditele tugineva otsusetegemise, 

parimate tavade vahetamise, uuendusliku 

tehnoloogia ja uuenduslike meetmete abil. 

Kõigi nimetatud tegevuste juures võetakse 

korrakohaselt arvesse soolist analüüsi. 

Tegevuses kasutatakse täiel määral ära 

tõeliselt interdistsiplinaarse lähenemise 

võimalusi, ühendades kõigi seitsme 

väljakutse teadmised ja muud 

tugisüsteemid, et tagada probleemide 

jätkusuutlikud lahendused. Tulemuste 

kiire kasutuselevõtu ja elluviimise huvides 

tuleb õhutada tervishoiutöötajate aktiivset 

kaasamist. 
 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- merendusuuringud 

2. Toidu kvaliteet, toiduohutus ja toiduga 

kindlustatus, säästev põllumajandus ja 
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ning biomajandus metsandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biopõhised tööstusharud 

2.1 Erieesmärk 2.1 Erieesmärk 

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, 

tervisliku ja kvaliteetse toidu ja muude 

biotoorainel põhinevate toodete varu, 

arendades selleks konkurentsivõimeliste ja 

vähese CO2-heitega tarneahelate kõrval 

välja tootlikud, jätkusuutlikud ja 

ressursitõhusad esmatootmis- ja 

töötlemissüsteemid ning edendades 

asjakohaseid ökosüsteemi teenuseid. See 

kiirendab üleminekut jätkusuutlikule 

Euroopa biomajandusele. 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 

säilitama samal ajal oma 

konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Näiteks visatakse 

hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 

arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60%), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

puhta vee ressursside, energia- ja 

tööstustoodangu varu ning säilitama samal 

ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 

(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 

aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40 % 

ladustatakse) tähendavad väga suurt 

probleemi ja kulusid, hoolimata oma 

võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 

visatakse hinnangute kohaselt ära 30 % 

kogu arenenud riikides toodetud toidust. 
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suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 

50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 

riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning -

haiguste, sealhulgas zoonoossete 

haigusetekitajate ja toidust pärineva 

patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 

ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 

tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 

turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

On vaja suuri muutusi, et seda liidus 

2030. aastaks 50 % võrra vähendada. 

Lisaks ei takista riigipiirid looma- ja 

taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 

zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 

pärineva patogeeni levimist. Kuigi 

riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 

liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 

ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

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 

tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 

võimalust edendada põllumaade, metsade, 

mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 

põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 

eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 

lõimimise kaudu. 

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 

tõsine langus ning kalavarude hävimine. 

Piisavalt ei ole kasutatud võimalust 

edendada põllumaade, metsade, mere ja 

magevee ökosüsteemi teenuseid 

põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 

eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 

lõimimise kaudu. 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 

viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 

ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 

ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 

võiks paremini ära kasutada. 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 

viisil. Näiteks põllumajandusest ja metsast 

pärineva biomassi ning põllumajandusest, 

veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 

jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 

kasutada. 

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 

bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 

taastumist võimaldavale kasutamisele, 

jätkusuutlikule esmatootmis- ja 

töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 

toota rohkem toitu ja muid biotoorainel 

põhinevaid tooteid väikseimate 

tootmiskulude, keskkonnamõju ja 

Põhimõtteliselt on vaja üle minna 

bioloogiliste ressursside optimaalsele ja 

taastumist võimaldavale kasutamisele, 

jätkusuutlikule esmatootmis- ja 

töötlemissüsteemidele, millega on võimalik 

toota rohkem toitu, kiudu ja muid 

biotoorainel põhinevaid tooteid 

väikseimate tootmiskulude, 
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kasvuhoonegaaside heitega ning mis 

pakuvad tõhusamaid ökosüsteemi 

teenuseid, tekitavad minimaalselt jäätmeid 

ja loovad piisavalt sotsiaalseid väärtusi. Et 

jõuda selleni nii Euroopas kui ka 

kaugemal, on kõige olulisem teha tõsiseid 

jõupingutusi üksteisega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni vallas. 

keskkonnamõju ja kasvuhoonegaaside 

heitega ning mis pakuvad tõhusamaid 

ökosüsteemi teenuseid minimaalsete 

jäätmetega ja piisavalt sotsiaalseid 

väärtusi. Eesmärk on luua 

toidutootmissüsteemid, mis selle asemel et 

kurnata loodusvarasid, millest nad 

sõltuvad, hoopis tugevdavad, taastavad ja 

toidavad ressursibaasi, mis võimaldaks 

jätkusuutlikku rikkuse loomist. 

Reaktsioone sellele, kuidas me 

toidutootmist loome, levitame, turustame, 

tarbime ja reguleerime, tuleb paremini 

mõista ja arendada. Et jõuda selleni nii 

Euroopas kui ka kaugemal, on kõige 

olulisem teha tõsiseid jõupingutusi 

üksteisega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni vallas. 

2.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 2.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

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 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. 

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 

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 

mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 

maismaa-, mere- ja mageveekeskkonnast 

pärinevatest taastuvatest ressurssidest ning 

nende muutmist toiduks, kiuks, 

biotoorainel põhinevateks toodeteks ja 

bioenergiaks, loob suurt Euroopa 

lisaväärtust. Paralleelselt turuga seotud 

funktsioonidega säästab biomajandus ka 

mitmesuguseid avalikke hüvesid ja 

ökosüsteemi teenuseid, mida peame 
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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. 

säilitama: põllu- ja metsamaastik, 

põllumaade ja metsade elurikkus, vee 

kvaliteet ja kättesaadavus, mulla 

funktsionaalsus, kliima stabiilsus, õhu 

kvaliteet, vastupidavus üleujutuse ja 

tulekahjude suhtes. Jätkusuutlikult 

korraldatuna võib see vähendada 

esmatootmise ja kogu tarneahela 

ökoloogilist jalajälge. See võib suurendada 

tööstuse konkurentsivõimet, tugevdada 

Euroopa iseseisvat toimetulekut 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, 

tarbijate 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. 

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 

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”, 

veekasutuse tõhusust käsitleva Euroopa 

innovatsioonipartnerlusega, ühise 

kalanduspoliitikaga, integreeritud 

merenduspoliitikaga, Euroopa 

kliimamuutuste programmiga, vee 

raamdirektiiviga, merestrateegia 
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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. 

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-, mere- ja 

ookeanihaldust ja biomajanduse turgu. 

Biomajandusega seotud liidu poliitika 

toetamiseks ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni haldamise ja seire 

hõlbustamiseks viiakse 

sotsiaalmajanduslikud uuringud ja 

tulevikku suunatud tegevus läbi 

biomajanduse strateegiat arvesse võttes, 

sealhulgas näitajate väljatöötamine, 

andmebaasid, mudelid, prognoosid, 

mõjuhinnang majandus-, ühiskonna- ja 

keskkonnaalaste algatuste kohta. 

Biomajandusega seotud liidu poliitika 

toetamiseks ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni haldamise ja seire 

hõlbustamiseks viiakse 

sotsiaalmajanduslikud uuringud ja 

tulevikku suunatud tegevus läbi 

biomajanduse strateegiat arvesse võttes, 

sealhulgas näitajate väljatöötamine, 

andmebaasid, mudelid, prognoosid, 

mõjuhinnang majandus-, ühiskonna- ja 

keskkonnaalaste algatuste kohta. 

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, 

Probleemidest ajendatud meetmeid, milles 

keskendutakse ökoloogilisele, sotsiaalsele, 

keskkonna-alasele ja majanduslikule 

kasule ning biomajandusega seotud 

sektorite, osalevate osapoolte ja turu 

uuendamisele, toetavad 

valdkondadevahelised teadusuuringud, mis 

soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 

praktika, säästvate toodete ja protsesside 

väljatöötamiseni. Need järgivad ka 

laiapõhjalist innovatsioonikäsitust, mis 

hõlmab nii tehnoloogilist, 

mittetehnoloogilist, organisatsioonilist, 

majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni 

kui ka näiteks uudseid ettevõtlusmudeleid, 
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kaubamärke ja teenuseid. kaubamärke ja teenuseid. Täielikku 

tunnustamist väärib 

põllumajandustootjate ja VKEde 

potentsiaal innovatsiooni valdkonna 

toetamisel. Bioloogilisel tootmisel 

põhineva majandusliku käsitusviisi puhul 

võetakse arvesse kohalike teadmiste 

olulisust suutlikkuse tõstmise seisukohalt, 

samas aitavad need kohaneda ka 

tingimuste erinevuste ja tootmise 

keerukusega. 

2.3 Peamised tegevussuunad 2.3 Peamised tegevussuunad 

(a) Säästev põllumajandus ja metsandus (a) Säästev ning konkurentsivõimeline 

põllumajandus, karjakasvatus ja 

metsandus 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 

vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 

ning samal ajal maapiirkondade 

elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 

teenuste, ideede ja poliitikameetmete 

väljatöötamisele. 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursside alust ja 

bioloogilist mitmekesisust Euroopa ja 

maailma perspektiivis, ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus-, karjakasvatus- ja 

metsandussüsteemidele, mis on 

ressursitõhusad (sealhulgas vähese CO2-

heitega, vähese välise sisendiga ja 

mahepõllumajandus), loodusvarasid 

hoidvad, mitmekesised, vähem jäätmeid 

tekitavad ja võimelised kohanema 

muutuva keskkonnaga ja vastupidavad, 

ning põllumajandustoodete kvaliteedi ja 

väärtuse suurendamisele ja samal ajal 

maapiirkondade elatusvahendite 

edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 

ja erinevate toidutootmissüsteemide 

poliitikameetmete väljatöötamisele. 

 Eelkõige on metsanduse jaoks eesmärk 

säästvalt toota bioressursipõhiseid tooteid 

ja ökosüsteemi teenuseid, võttes 

nõuetekohaselt arvesse metsanduse 

majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid 

aspekte. Tegevuses pööratakse 

peatähelepanu selliste ressursitõhusate 

metsandussüsteemide tootlikkuse ja 
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jätkusuutlikkuse edasiarendamisele, mis 

on väga olulised metsade vastupanuvõime 

suurendamise ja elurikkuse kaitse 

seisukohalt. 

(b) Säästev ja konkurentsivõimeline 

põllumajanduslik toidutööstus ohutu ja 

tervisliku toitumise nimel 

(b) Säästev ja konkurentsivõimeline 

põllumajanduslik toidutööstus ohutu, 

taskukohase ja tervisliku toitumise nimel 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 

ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 

ja turustamine säästvamaks ning 

toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 

Tegevuse keskmes on kõikidele 

kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 

teadlikud tarbijavalikud ja 

konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 

vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 

kasvuhoonegaase. 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 

ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 

ja turustamine, samuti toidu tarbimine 

säästvamaks ning toidusektor 

konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 

keskmes on kõikidele kättesaadav 

mitmekesine, tervislik, kvaliteetne ja ohutu 

toit, teadlikud tarbijavalikud ja 

konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 

vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 

kasvuhoonegaase. 

(c) Vee-elusressursside võimaluste 

ärakasutamine 

(c) Kalanduse, vesiviljeluse ja mere 

biotehnoloogia võimaluste ärakasutamine 

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 ja 

säilitada vee-elusressursse, et suurendada 

võimalikult palju sotsiaalset ja 

majanduslikku kasu, mida pakuvad 

Euroopa ookeanid ja mered, kaitstes 

elurikkust ja toetades ökosüsteemi 

teenuseid. 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, võttes piisavalt arvesse nii 

merekeskkonna piiranguid kui ka 

võimalusi. 

(d) Säästvad ja konkurentsivõimelised 

biotehnoloogia tööstusvaldkonnad 

(d) Säästvad ja konkurentsivõimelised 

biotehnoloogia tööstusvaldkonnad 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 

ressursitõhusat, säästvat ja 

konkurentsivõimelist Euroopa 

Eesmärk on edendada vähese CO2-heitega, 

ressursitõhusat (sh toitained, energia, 

süsinik, vee- ja maakasutus), säästvat ja 
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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. 

konkurentsivõimelist Euroopa 

biotehnoloogia tööstust, kasutades 

täielikult ära biojäätmete 

kasupotentsiaali, milleks on hädavajalik 

luua suletud toitainete ring linna- ja 

maapiirkondade vahel. Tegevuse keskmes 

on biomajanduse edendamine tavapäraste 

tööstusprotsesside ja toodete 

ümberkujundamise abil biopõhisteks ja 

energiatõhusateks ressurssideks, biokütuste 

integreeritud teise ja kolmanda põlvkonna 

rafineerimistehaste arendamine, esmasest 

põllumajandus- ja metsandustootmisest 
pärineva biomassi ja muude jääkide, 

biojäätmete ja biotoorainel põhineva 

tööstuse kõrvalsaaduste kasutamine ja 

tootmine, ning linnapiirkondade 

biojäätmete muundamine tõhusa 

puhastamise teel põllumajanduse 

sisenditeks, toetades vajaduse korral 

standardimist ning sertifitseerimiskavasid, 

kuid ka regulatiivse ja 

tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 

tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 

biomajanduse keskkonna- ja sotsiaal-

majanduslikku mõju maakasutusele ja 

maakasutuse muutustele, samuti 

kodanikuühiskonna seisukohti ja 

muresid. 

 (d a) Valdkondadevahelised mere- ja 

merendusuuringud 

 Mere elus- ja elutute ressursside 

kasutamisest, merest saadava energia eri 

allikate kasutamisest ja mere 

mitmesugustest eri kasutusviisidest kerkib 

küsimus teaduslike ja tehnoloogiliste 

probleemide valdkondadevahelistest 

lahendustest. 

 Meredel ja ookeanidel on tähtis osa ka 

kliima reguleerimisel, samas mõjutavad 

neid suuresti sisemaal, rannikutel ja 

meredel toimuv inimtegevus ning samuti 

kliimamuutused. Üldeesmärk on saada nii 

mere kui ka merenduse alal 

valdkondadevahelisi teaduslikke ja 

tehnoloogilisi teadmisi (k.a pelaagiliste 

lindude uurimise teel), et vallandada 
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arvukate mere- ja merendusvaldkondade 

nn sinise kasvu potentsiaal, kaitstes samal 

ajal merekeskkonda ja kohanedes 

kliimamuutustega. Selline kõiki 

programmi „Horisont 2020” eesmärke ja 

sambaid hõlmav strateegiline 

kooskõlastatud lähenemisviis mere- ja 

merendusuuringutele aitab ka ellu viia 

asjaomaseid kesksete sinise kasvu 

eesmärkide saavutamisele suunatud ELi 

poliitikavaldkondi. 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3.1. Erieesmärk 3.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on minna aina napimate 

ressursside, suureneva energiavajaduse ja 

kliimamuutuse tingimustes üle 

usaldusväärsele, jätkusuutlikule ja 

konkurentsivõimelisele energiasüsteemile. 

Erieesmärk on minna aina napimate 

ressursside, suureneva energiavajaduse ja 

kliimamuutuse tingimustes üle 

usaldusväärsele, taskukohasele, 

jätkusuutlikule ja konkurentsivõimelisele 

energiasüsteemile. 

Liit kavatseb vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–

95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

olema 2020. aastaks 20 % energia 

lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 

eesmärgiga. Nende eesmärkide 

saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 

uuendada, ühendades võime tekitada 

vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 

taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 

Euroopa majanduslikku 

konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 

sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 

energiasüsteemist toetub ikka veel 

fossiilkütustele ning see sektor tekitab 

80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 

Liit kavatseb vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–

95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

olema 2020. aastaks 20 % energia 

lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 

eesmärgiga. Kõik energeetika tegevuskava 

2050 süsinikuheite vähendamise 

stsenaariumid näitavad, et suurima osa 

energiavarustustehnoloogiatest annavad 

taastuvenergia tehnoloogiad. Sellega peab 

kaasnema kaugelevaatav energiatõhususe 

poliitika kui kõige kulutasuvam viis meie 

pikaajaliste süsinikuheite vähendamise 

eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu on 

kohane suunata käesoleva eesmärgi 

saavutamise eelarvest 75% 
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Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 

sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 

energiaimpordile ja tõenäoliselt see 

protsendimäär tõuseb. Niisugune 

suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 

täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 

Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

probleemide tingimustes kulutavad 

Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 

osa oma sissetulekust energiale. 

taastuvenergiat ja energia lõpptarbimise 

tõhusust, arukaid võrke ja energia 

salvestamist käsitlevatele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile. 

Täiendav 15% eraldatakse 

tegevusprogrammile „Arukas energeetika 

– Euroopa”. Nende eesmärkide 

saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 

uuendada, ühendades fossiilkütuste 

alternatiivide arendamise, 

energiajulgeoleku ja taskukohasuse, ning 

tugevdada samal ajal Euroopa 

majanduslikku konkurentsivõimet. Praegu 

on Euroopa sellest üldeesmärgist kaugel. 

80 % Euroopa energiasüsteemist toetub 

ikka veel fossiilkütustele ning see sektor 

tekitab 80 % liidu kasvuhoonegaaside 

koguheitest. Igal aastal kulutatakse 2,5 % 

liidu sisemajanduse koguproduktist 

(SKPst) energiaimpordile ja tõenäoliselt 

see protsendimäär tõuseb. Niisugune 

suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 

täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 

Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

probleemide tingimustes kulutavad 

Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 

osa oma sissetulekust energiale. 

Edenemiskava konkurentsivõimelise 

vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 

kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 

võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 

liidu territooriumil. See tähendab, et 

2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 

energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 

80 %, transpordisektoris vähemalt 60 % 

ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 

ligikaudu 90 %. 

Edenemiskava konkurentsivõimelise 

vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 

kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 

võetud vähendamine tuleks suuresti läbi 

viia liidu territooriumil. See tähendab, et 

2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 

energiasektoris üle 90%, tööstuses üle 

80%, transpordisektoris vähemalt 60% 

ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 

ligikaudu 90%. Edenemiskavas on samuti 

mainitud, et muu hulgas võib lühiajalises 

kuni keskpikas perspektiivis üleminek 

maagaasile koos süsinikdioksiidi 

kogumise ja säilitamise tehnoloogia 

kasutamisega aidata kaasa energiasektori 

ümberkorraldamisele. 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 

vaja märkimisväärseid investeeringuid 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 

vaja märkimisväärseid investeeringuid 



 

PE489.637v03-00 180/607 RR\922943ET.doc 

ET 

teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 

ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 

CO2-heitega energiatehnoloogia ja -

teenuste turuletulekut. Need peavad käima 

käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 

poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 

Kõik see peab olema osa vähesele CO2-

heitele suunatud terviklikust poliitikast, 

sealhulgas progressi võimaldava 

tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 

kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 

töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 

Eesmärk on luua tõhus energiatehnoloogia 

ja -teenused, mida võiks Euroopa ja 

rahvusvahelistel turgudel laiaulatuslikult 

üle võtta, ning viia sisse arukas 

energianõudluse haldamine, mille aluseks 

oleks avatud ja läbipaistev energiaturg ning 

arukad energiatõhususe haldamise 

süsteemid. 

teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 

ning taskukohase hinnaga tõhusa, ohutu, 

kindla ja usaldusväärse vähese CO2-

heitega energiatehnoloogia ja -teenuste, k.a 

elektri salvestamise turuletulekut ning 

väike- ja mikrovõimsusega 

energiageneraatorite kasutuselevõttu. 

Need peavad käima käsikäes nii pakkumise 

kui ka nõudluse poole mittetehnoloogiliste 

lahendustega. Kõik see peab olema osa 

vähesele CO2-heitele suunatud terviklikust 

ja jätkusuutlikust poliitikast, sealhulgas 

progressi võimaldava tehnoloogia, eeskätt 

IKT lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 

tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 

omaksvõtt. Eesmärk on luua tõhus 

energiatehnoloogia ja -teenused, mis 

aitaksid kaasa energiaprobleemide 

lahendamisele, peamiselt seoses 

taastuvenergia integreerimisega, ja mida 

võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 

laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 

arukas energianõudluse haldamine, mille 

aluseks oleks avatud ja läbipaistev 

energiaturg ning turvalised arukad 

energiatõhususe haldamise süsteemid. 

3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 3.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 

peavad konkureerima kulude ja 

usaldusväärsuse poolest väga tõhusate 
energiasüsteemidega, millel on olemas 

väljakujunenud turgu valitsevad ettevõtjad 

ja tehnoloogia. Et muuta need uued, 

puhtamad, vähese CO2-heitega, 

tõhusamad energiaallikad vajalikul määral 

kaubanduslikult ligitõmbavaks, on oluline 

roll täita teadusuuringutel ja innovatsioonil. 

Tööstus üksinda ega liikmesriigid eraldi ei 

suuda kanda kulusid ja riske, mille 

peamised tegurid (üleminek vähese CO2-

heitega majandusele taskukohase ja 

turvalise energia pakkumise abil) on turust 

väljaspool. 

Uus tehnoloogia ja uued lahendused 

peavad konkureerima energiasüsteemidega, 

mis on kavandatud ajalooliselt 
väljakujunenud turgu valitsevate ettevõtjate 

ja tehnoloogia jaoks, mis on neelanud 

tänaseni valdava enamiku Euroopa 

teadusuuringute rahastamisvahenditest ja 

toetustest. Et muuta uued, puhtamad, 

taastuvad ja tõhusamad energiaallikad 

vajalikul määral kaubanduslikult 

atraktiivseks, on oluline roll täita 

teadusuuringutel ja innovatsioonil. Tööstus 

üksinda ega liikmesriigid eraldi ei suuda 

kanda kulusid ja riske, mille peamised 

tegurid (üleminek vähese CO2-heitega 

majandusele taskukohase ja turvalise 

energia pakkumise abil) on turust 

väljaspool. 

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 

strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 

strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 
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energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 

hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 

tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 

ressursside, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 

riiklike ja piirkondlike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate, 

heitkogustega kauplemise süsteemide, 

avalike hangete ja muude 

finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 

taastuvaid energiaallikaid ja 

energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 

ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 

abi ja suutlikkuse suurendamist, et 

kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused. 

energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 

hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 

tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 

ressursside, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 

riiklike ja piirkondlike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate, 

heitkogustega kauplemise süsteemide, 

avalike hangete ja muude 

finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 

taastuvaid energiaallikaid ja 

energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 

ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 

abi ja suutlikkuse suurendamist, et 

kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused. 

Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 

kavas pakutakse selliseid strateegilisi 

meetmeid. Selles pakutakse välja 

pikaajaline tegevuskava, et saada üle 

innovatsiooniga seotud peamistest 

kitsaskohtadest, millega 

energiatehnoloogia peab toime tulema 

eesliiniuuringute ning teadus- ja 

arendustegevuse või lahenduste 

kontrollimise etappides ning 

tutvustusetapis, kui ettevõtted otsivad 

kapitali eesmärgiga rahastada suuri ja 

esimesi omalaadseid projekte ning 

käivitada turuleviimise protsess. 

Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 

kavas pakutakse selliseid strateegilisi 

meetmeid. Selles pakutakse välja 

pikaajaline tegevuskava, et saada üle 

innovatsiooniga seotud peamistest 

kitsaskohtadest, millega 

energiatehnoloogia peab toime tulema 

eesliiniuuringute ning teadus- ja 

arendustegevuse või lahenduste 

kontrollimise etappides ning 

tutvustusetapis, kui ettevõtted otsivad 

kapitali eesmärgiga rahastada suuri ja 

esimesi omalaadseid projekte ning 

käivitada turuleviimise protsess. Paljude 

energiatehnoloogia strateegilises kavas 

esindamata tehnoloogiate kõrval ei jäeta 

tähelepanuta ka teisi tärkavaid muutuste 

loomise potentsiaaliga tehnoloogiaid. 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 

täielikuks rakendamiseks vajalikke 

ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 

aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 

on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 

üksikud liikmesriigid või teadus- ja 

tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 

liidu tasandi investeeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 

kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 

ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 

jagamise kujul. Energiaalaste 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

Energiatehnoloogia strateegilise kava 

täielikuks rakendamiseks vajalikke 

ressursse on hinnatud 8 miljardile eurole 

aastas järgmise kümne aasta jooksul. Seda 

on palju rohkem, kui suudavad pakkuda 

üksikud liikmesriigid või teadus- ja 

tööstusvaldkonna sidusrühmad. Vaja on 

liidu tasandi investeeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 

kogu Euroopat hõlmavaid jõupingutusi 

ühise rakendamise, riskide ja suutlikkuse 

jagamise kujul. Energiaalaste 

teadusuuringute ja innovatsiooni 
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liidupoolne rahastamine, mille juures 

keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 

tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 

mis võib võimendada riiklikke ressursse, 

täiendab liikmesriikide tegevust. Liidu 

tasandi meetmetega toetatakse ka 

riskantseid kulukaid pikaajalisi 

programme, mis ulatuvad üksikutest 

liikmesriikidest kaugemale, ühendatakse 

jõupingutused, et vähendada 

investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 

nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 

töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 

koostalitlusvõimelised energialahendused. 

liidupoolne rahastamine, mille juures 

keskendutakse selge liidu lisaväärtusega 

tegevusele ning eeskätt sellisele tegevusele, 

mis võib võimendada riiklikke ressursse 

ning luua Euroopas töökohti, täiendab 

liikmesriikide tegevust ja suurendab selle 

mahtu. Liidu tasandi meetmetega 

toetatakse ka riskantseid kulukaid 

pikaajalisi programme, mis ulatuvad 

üksikutest liikmesriikidest kaugemale, 

ühendatakse jõupingutused, et vähendada 

investeerimisriske laiaulatuslikus tegevuses 

nagu tööstuslik tutvustamistegevus, ning 

töötatakse välja kogu Euroopat hõlmavad 

koostalitlusvõimelised energialahendused. 

Jätkusuutliku tehnoloogia rahastamiseks 

kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste 

kliima- ja energiaeesmärkidega 

kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid. 

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 

Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 

ja innovatsiooni samba rakendamine 

suurendab liidu energiavarustuse kindlust 

ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 

majandusele, aitab ühendada 

teadusuuringute ja 

innovatsiooniprogrammid energiataristusse 

tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 

investeeringutega ning suurendab 

investorite valmisolekut anda kapitali 

pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia- 

ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 

väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 

innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 

või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 

tasandil, kus energiatehnoloogia 

võimalused on suured ja arenevad. 

Energiatehnoloogia strateegilise kava kui 

Euroopa energiapoliitika teadusuuringute 

ja innovatsiooni samba rakendamine 

suurendab liidu energiavarustuse kindlust 

ja tõhustab üleminekut vähese CO2-heitega 

majandusele, aitab ühendada 

teadusuuringute ja 

innovatsiooniprogrammid energiataristusse 

tehtavate üleeuroopaliste ja piirkondlike 

investeeringutega ning suurendab 

investorite valmisolekut anda kapitali 

pikaajaliste ja märkimisväärse tehnoloogia- 

ja tururiskiga projektide jaoks. See loob 

väikeste ja suurte ettevõtjate jaoks 

innovatsioonivõimalusi ja aitab neil saada 

või jääda konkurentsivõimeliseks üleilmsel 

tasandil, kus energiatehnoloogia 

võimalused on suured ja arenevad. 

Energiasektori strateegilise kava 

tehnoloogiaid rahastatakse omaette 

eelarveridade kaudu. 

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 

tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 

teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 

edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 

mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 

aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 

liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 

tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 

teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 

edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 

mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 

aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 

liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 



 

RR\922943ET.doc 183/607 PE489.637v03-00 

 ET 

kasu ja huvi korral ühiselt. kasu ja huvi korral ühiselt. 

Seepärast moodustab käsitletava probleemi 

lahendamiseks läbiviidav tegevus Euroopa 

energia- ja kliimapoliitika tehnoloogilise 

selgroo. See aitab kaasa ka innovatiivse 

liidu eesmärgi saavutamisele 

energiavaldkonnas ning juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava” 

püstitatud poliitiliste eesmärkide täitmisele. 

Seepärast moodustab käsitletava probleemi 

lahendamiseks läbiviidav tegevus Euroopa 

energia- ja kliimapoliitika tehnoloogilise 

selgroo. See aitab kaasa ka innovatiivse 

liidu eesmärgi saavutamisele 

energiavaldkonnas ning juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava” 

püstitatud poliitiliste eesmärkide täitmisele. 

Tuumade lõhustamise ja 

tuumasünteesienergia alased teadus- ja 

innovatsioonitegevused toimuvad 

programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 

raames. 

Tuumasünteesienergia ning tuumade 

lõhustamise energia ohutus- ja 

julgeolekuaspektide alased teadus- ja 

innovatsioonitegevused toimuvad 

programmi „Horisont 2020” Euratomi osa 

raames. Visandatakse võimalikud 

sünergiad „kindla, puhta ja tõhusa 

energia” eesmärgi ning programmi 

„Horisont 2020” EURATOMi osa vahel. 

3.3. Peamised tegevussuunad 3.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Energiatarbimise ja CO2-jalajälje 

vähendamine aruka ja jätkusuutliku 

kasutamise abil 

(a) Energiatõhususe suurendamine ning 

energiatarbimise ja CO2-jalajälje 

vähendamine aruka, säästva ja turvalise 

kasutuse abil 

Tegevuses keskendutakse 

teadusuuringutele ja uute ideede, 

mittetehnoloogiliste lahenduste, 

tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 

taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 

sisseehitatud intellektiga süsteemide 

igakülgsele katsetamisele, et teha 

võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 

peaaegu heitevabades hoonetes, 

taastuvenergiat kasutav kütmine ja 

jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 

energiatõhusate lahenduste massiline 

kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 

tegevuses, kogukondades ja linnades. 

Tegevuses keskendutakse 

teadusuuringutele ja uute ideede, 

mittetehnoloogiliste lahenduste, 

tõhusamate, sotsiaalselt vastuvõetavate ja 

taskukohaste tehnoloogiakomponentide ja 

sisseehitatud intellektiga süsteemide 

igakülgsele katsetamisele, et teha 

võimalikuks reaalaja energiajuhtimine 

linnades ja piirkondades, peaaegu 

heitevabades ja positiivse energiabilansiga 

hoonetes, moderniseeritud hoonetes, 

taastuvenergiat kasutav kütmine ja 

jahutamine, suure tõhususega tööstus ning 

energiatõhusate ja energiat säästvate 

lahenduste ja teenuste massiline 

kasutuselevõtt ettevõtetes, üksikisikute 

tegevuses, kogukondades ja linnades. 

(b) Varustamine odava, vähese CO2-

heitega toodetud elektriga 

(b) Varustamine jätkusuutliku, odava, 

vähese CO2-heitega toodetud elektriga 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- 
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ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 

süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 

laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 

iseloomustab suurem energia muundamise 

kasutegur ja suurem kättesaadavus 

erinevates turu- ja töökeskkondades. 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 

süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 

laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mis 

pakuvad alternatiivi fossiilkütustele või 

aitavad oluliselt vähendada fossiilkütuste 

CO2-jalajälge ja mida iseloomustab 

suurem energia muundamise ja 

salvestamise kasutegur ja suurem 

kättesaadavus erinevates turu- ja 

töökeskkondades. 

(c) Alternatiivsed kütused ja mobiilsed 

energiaallikad 

(c) Alternatiivsed kütused ja mobiilsed 

energiaallikad 

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 

väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 

muuta bioenergia 

konkurentsivõimelisemaks ja 

jätkusuutlikumaks, vähendada aega, mis 

kulub kütuseelementide ja vesiniku 

turuletoomiseks, ning luua uusi 

võimalusi, millel on pikaajaline 

arengupotentsiaal. 

Tegevuses keskendutakse tehnoloogiat ja 

väärtusahelaid käsitlevale teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele, et 

muuta bioenergia, vesinik, 

kütuseelemendid ja muud alternatiivsed 

vedel- või gaaskütused, millel on 

potentsiaali tõhusamaks energia 

muundamiseks, konkurentsivõimelisemaks 

ja jätkusuutlikumaks. 

 Samuti keskendutakse tegevustes 

tasakaalustavate ja tugitehnoloogiate 

arendamisele ja kasutuselevõtule (sh 

traditsioonilised elektrijaamad), 

suurendamaks paindlikkust ja tõhusust, et 

tulla edukalt toime vajadusega pakkuda 

elektrit ajal, mil erinevad taastuvad 

energiaallikad ei suuda süsteemi toita ja 

võrgu stabiilsust tagada. 

(d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk (d) Ühtne, arukas ja paindlik Euroopa 

energiavõrk 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 

hõlmab säilitamist, süsteeme ja 

turumudeleid ning mille abil saab 

planeerida, jälgida, kontrollida ja 

turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi 

võrke avatud, vähendatud CO2-heitega, 

kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 

ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uue võrgutehnoloogia valdkonnas, mis 

hõlmab paindlikke energia säilitamise 

süsteeme kogu energiaahelas ja 

turumudeleid ning mille abil saab 

planeerida, jälgida, kontrollida ja 

turvaliselt käitada koostalitlusvõimelisi ja 

paindlikke võrke ning tasakaalustada 

taastuvate energiaallikate suuremat 

osakaalu avatud, vähendatud CO2-heitega, 
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hädaolukorras. keskkonna-alaselt jätkusuutliku, 
kliimamuutuse suhtes vastupanuvõimelisel 

ja konkurentsivõimelisel turul tava- ja 

hädaolukorras, toetades seeläbi 

mitmesuguste taastuvate energiaallikate 

täielikku rakendamist ja kasutamist. 

 Tähelepanu tuleb pöörata nn arukatele 

võrkudele maapiirkondades, millega 

kaasnevad konkreetsed probleemid ja mis 

nõuavad uuenduslike tehnoloogiate 

arendamist. 

(e) Uued teadmised ja tehnoloogia (e) Uued teadmised ja tehnoloogia 

Tegevuses keskendutakse 

valdkondadevahelistele teadusuuringutele 

energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 

ettenägelikud meetmed) ning 

üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 

maailmatasemel vahendite ühisele 

rakendamisele. 

Tegevuses keskendutakse 

valdkondadevahelistele teadusuuringutele 

jätkusuutliku energiatehnoloogia vallas 

(kaasa arvatud ettenägelikud meetmed) 

ning üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 

maailmatasemel vahendite ühisele 

rakendamisele. Tehnoloogilise 

innovatsiooniga käivad kaasas 

mittetehnoloogilist innovatsiooni toetav 

poliitika ja algatused. 

(f) Jõuline otsustamine ja avalikkuse 

kaasamine 

(f) Jõuline otsustamine ja avalikkuse 

kaasamine 

Selle raames töötatakse välja vahendid, 

meetodid ja mudelid, millega pakkuda 

jõulist ja läbipaistvat poliitilist tuge ning 

mis hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 

kaasatuse, kasutajate kaasatuse ja 

jätkusuutlikkusega seotud tegevust. 

Selle raames töötatakse välja vahendid, 

meetodid ja mudelid, näiteks eeldatavad 

stsenaariumid, millega pakkuda jõulist ja 

läbipaistvat poliitilist tuge ning mis 

hõlmavad avalikkuse heakskiidu ja 

kaasatuse, kasutajate kaasatuse, 

keskkonnamõju analüüsimise ja 

jätkusuutlikkusega seotud tegevust. 

(g) Energiauuenduste turuletoomine (g) Energiauuenduste turuletoomine, turu 

ja tarbijate võimaluste suurendamine 

programmiga „Arukas energeetika – 

Euroopa III” 

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 

innovatsioonile, et hõlbustada uue 

energiatehnoloogia ja uute teenuste 

turuletoomist ning kiirendada liidu 

energiapoliitika kulutasuvat rakendamist. 

Tegevuses keskendutakse rakenduslikule 

innovatsioonile, et hõlbustada uue 

jätkusuutliku energiatehnoloogia ja uute 

teenuste turuletoomist ning kiirendada liidu 

energiapoliitika kulutasuvat rakendamist. 

Selles kontekstis peab jätkuma 

tegevusprogramm „Arukas energeetika – 

Euroopa”, mida rakendatakse edukalt 

konkurentsivõime ja innovatsiooni 
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programmi vahendusel, samuti praeguse 

programmi „Horisont 2020” 

ambitsioonikate eelarveliste vahendite 

eraldamisega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport ning liikuvus 

4.1. Erieesmärk 4.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse ja 

ühiskonna hüvanguks Euroopa 

transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 

keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv. 

Erieesmärk on luua kodanike, liidu 

majanduse ja ühiskonna hüvanguks 

Euroopa transpordisüsteem (k.a selle 

taristuvõrgud), mis on ressursitõhus, 

taskukohane, kliima- ja keskkonnahoidlik, 

ohutu ja koostalitlusvõimeline. Selline 

transpordisüsteem peab järgima tervena 

vananemise filosoofiat, tooma kasu 

kõigile sõltumata east, soost ja puudest 

ning järgima universaalseid 

projekteerimispõhimõtteid. 

Euroopa peab kooskõlastama oma 

kodanike kasvavad liikumisvajadused 

majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 

vähese CO2-heitega ühiskonna ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelise 

majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 

tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 

ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 

oluliselt vähendada, vabaneda 

naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 

tõhusus ja liikuvus. 

Euroopa peab kooskõlastama oma 

kodanike muutuvad liikumisvajadused, 

mida kujundavad uued demograafilised ja 

ühiskondlikud väljakutsed, ja nende 

kasvava vajaduse territoriaalse 

ühtekuuluvuse järele majandusliku 

suutlikkuse tingimuste ning energiatõhusa, 

vähese CO2-heitega ühiskonna ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelise 

majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 

tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 

ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 

oluliselt vähendada, vabaneda nafta- ja 

muude fossiilkütuste sõltuvusest ning 

säilitada samas suur tõhusus, taskukohasus 

ja liikuvus, suurendamata juba niigi 

kaugete piirkondade isoleeritust. 

Massitranspordisüsteemidega kaasnevad 

ohutusprobleemid, mida tuleb käsitleda 
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juba uuringute etapis. 

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 

transpordisüsteemi radikaalse 

muutmisega, mis on ajendatud läbimurdest 

transpordialastes teadusuuringutes, 

laiaulatuslikust innovatsioonist ning 

keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 

arukamate transpordilahenduste sidusast, 

kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest. 

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 

transpordi- ja liikuvussüsteemi radikaalse 

muutmisega, mis on ajendatud läbimurdest 

sellealastes teadusuuringutes, 

laiaulatuslikust innovatsioonist ning 

keskkonnahoidlikumate, tervislikumate, 

ohutumate, usaldusväärsemate ja 

arukamate transpordi- ja 

liikuvuslahenduste sidusast, kogu 

Euroopat hõlmavast rakendamisest. 

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 

tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 

edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 

poliitika põhieesmärke, edendada samal 

ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 

toetada üleminekut kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-

heitega majandusele ning säilitada liidu 

juhtpositsiooni maailmaturul. 

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 

tooma igas transpordiliigis kaasa 

suunitletud ja õigeaegsed edusammud, mis 

aitaksid saavutada liidu poliitika 

põhieesmärke, edendada samal ajal 

majanduslikku konkurentsivõimet, toetada 

üleminekut kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele ja taastuvenergial 

põhinevale energiatõhusale vähese CO2-

heitega majandusele, suurendada liikuvust 

kogu Euroopas ja säilitada liidu 

juhtpositsiooni maailmaturul. 

Kuigi vajalikud investeeringud 

teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 

kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 

parandada transpordi jätkusuutlikkust 

pikas perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 

suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 

majanduslikud kulud. 

Kuigi vajalikud investeeringud 

teadusuuringutesse, innovatsiooni ja 

kasutuselevõttu on olulised, toob suutmatus 

parandada kogu transpordi- ja 

liikuvussüsteemi jätkusuutlikkust pikas 

perspektiivis kaasa vastuvõetamatult 

suured sotsiaalsed, ökoloogilised ja 

majanduslikud kulud. Sarnaselt 

kahjustaks suutmatus hoida transpordi 

valdkonnas Euroopa tehnoloogilist 

juhtpositsiooni eespool nimetatud 

eesmärgi saavutamist ja tooks kaasa 

tõsiseid ja kahjulikke tagajärgi Euroopa 

tööhõivele ja pikaajalisele 

majanduskasvule. 

4.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 4.2 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Transport on Euroopa majandusliku 

konkurentsivõime ja kasvu peamine 

tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 

liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 

tervikliku ühtse turu ning avatud ja 

kaasava ühiskonna toimimiseks. Mitmel 

pool maailmaturul juhtrolli täites esindab 

Transport on Euroopa majandusliku 

konkurentsivõime ja kasvu peamine 

tõukejõud. See tagab territoriaalse 

ühtekuuluvuse ning inimeste ja kaupade 

liikuvuse, mis on vajalik Euroopa ühtse 

turu integreerimiseks ning avatud ja 

kaasava ühiskonna toimimiseks. Mitmel 
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see tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 

kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 

vara. Transporditööstus ja 

transpordivahendite tootmine moodustab 

6,3 % liidu SKPst. Samal ajal peab 

Euroopa transporditööstus hakkama saama 

aina teravama konkurentsiga, mida pakub 

muu maailm. Euroopa edaspidise 

konkurentsieelise tagamiseks ja meie 

praeguse transpordisüsteemi puuduste 

leevendamiseks on vaja läbimurdelist 

tehnoloogiat. 

pool maailmaturul juhtrolli täites esindab 

see tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 

kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 

vara. Transporditööstus ja 

transpordivahendite tootmine üksi 

moodustab 6,3 % liidu SKPst ning hõlmab 

umbes 13 miljonit töökohta. Kuid 

transporditööstuse kogupanus liidu 

majandusse on märkimisväärselt suurem, 

võttes arvesse kaubavahetust, mis 

moodustab liidu SKPst peaaegu 30 %, 

ning samuti paljusid teenuseid ja tööle 

sõitvaid töötajaid, kes sõltuvad täielikult 

tõhusast transpordist. Samuti on oluline 

transpordisektori panus ühiskonda 

inimeste ühendamise kaudu, kuid seda on 

raske hinnata, ning see on oluline ka 

Euroopa liikumisvabaduse jaoks. Samal 

ajal peab Euroopa transporditööstus 

hakkama saama aina teravama 

konkurentsiga, mida pakub muu maailm. 

Euroopa edaspidise konkurentsieelise 

tagamiseks ja meie praeguse 

transpordisüsteemi puuduste 

leevendamiseks on vaja läbimurdelist 

tehnoloogiat. 

Transpordisektor tekitab suure osa 

kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 

kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 

96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 

tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 

probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 

arukad, transpordiliikide vahetamise 

alternatiivid ei ole alati ligitõmbavad, 

liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 

endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 

inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 

tahavad ohutut ja kindlat 

transpordisüsteemi. Linnakeskkond paneb 

transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 

proovile. 

Transpordisektor tekitab suure osa 

kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 

kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 

96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 

tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 

probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 

arukad, üleminek säästlikumatele 

transpordiliikidele ei ole alati ligitõmbav, 

liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 

endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 

inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 

tahavad ohutut ja kindlat 

transpordisüsteemi, mis on kättesaadav 

kõigile. Linnakeskkond paneb 

elukvaliteedi ja transpordi ning liikuvuse 

jätkusuutlikkuse parema tasakaalu 

saavutamise erilaadsel viisil proovile. 

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 

eeldatavad transpordi kasvumäärad 

Euroopa liikluse ummikseisu ning 

muudaksid selle majanduslikud kulud ja 

sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 

eeldatavad transpordi kasvumäärad 

Euroopa liikluse ummikseisu ning 

muudaksid selle majanduslikud kulud ja 

ühiskondliku mõju vastuvõetamatuks, 
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Prognooside kohaselt kahekordistub 

reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 

jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 

kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 

2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 

põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 % 

võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 

eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 

kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 

60 miljardi euro võrra. 

millel omakorda oleksid katastroofilised 

majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed. 

Kui senised tendentsid tulevikus jätkuvad, 

kahekordistub prognooside kohaselt 

reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 

jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 

kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 

2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 

põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 % 

võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 

eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 

kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 

60 miljardi euro võrra. 

Seepärast ei saa järgida tavapärast 

tegutsemisviisi. Poliitilistest eesmärkidest 

ajendatud ning peamistele probleemidele 

keskenduvad teadusuuringud ja 

innovatsioon aitavad olulisel määral kaasa 

sellele, et liit saavutaks oma eesmärgi 

piirata maailma keskmist temperatuuri 

tõusu 2 ºC-ni, kärpides transpordisektori 

tekitatavaid CO2 heitkoguseid 60 %. Need 

aitavad märkimisväärselt vähendada 

liiklusummikute ja õnnetuste tekitatavaid 

kulusid ja põhimõtteliselt likvideerida 

2050. aastaks surmaga lõppevad 

liiklusõnnetused. 

Seepärast ei saa järgida tavapärast 

tegutsemisviisi. Poliitilistest eesmärkidest 

ajendatud ning peamistele probleemidele 

keskenduvad teadusuuringud ja 

innovatsioon aitavad olulisel määral kaasa 

sellele, et liit saavutaks oma eesmärgi 

piirata maailma keskmist temperatuuri 

tõusu 2 ºC-ni, kärpides transpordisektori 

tekitatavaid CO2 heitkoguseid 60 %. Need 

aitavad märkimisväärselt vähendada 

liiklusummikute ja õnnetuste tekitatavaid 

kulusid ja põhimõtteliselt likvideerida 

2050. aastaks surmaga lõppevad 

liiklusõnnetused. 

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 

kindluse probleem on levinud kogu liidus 

ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 

reageerimist. Sõidukite, taristute ja 

transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 

tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 

väljatöötamise ja rakendamise 

kiirendamine on peamine vahend, mille 

abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 

tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 

kliimamuutuse leevendamiseks ja 

ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 

tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 

transpordiga seotud toodete ja teenuste 

maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 

võimalik saavutada üksnes riikide 

killustatud jõupingutustega. 

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 

kindluse probleem on levinud kogu liidus 

ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 

reageerimist. Sõidukite, sidusat arengut 

tagavate taristute ja transpordijuhtimise 

jaoks ette nähtud uue tehnoloogia ja 

uuenduslike lahenduste väljatöötamise ja 

rakendamise kiirendamine on peamine 

vahend, mille abil on võimalik jõuda liidus 

puhtama, ohutuma, juurdepääsetavama ja 

tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 

kliimamuutuse leevendamiseks ja 

ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 

tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 

transpordiga seotud toodete ja teenuste 

maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 

võimalik saavutada üksnes riikide 

killustatud jõupingutustega. 

 Väga oluline on ka toetada juba 

olemasolevaid lahendusi, luues tõhusaid, 
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arukaid, koostalitlusvõimelisi ja omavahel 

ühendatud süsteeme, mis on seotud 

selliste süsteemidega nagu SESAR, 

Galileo, EGNOS, GMES, ERTMS, SI, 

SafeSeaNet, LRIT ja ITS. Ka selliseid 

algatusi nagu E-safety ja E-call tuleb 

jätkata. 

Transpordialaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 

mis on suunatud selge Euroopa 

lisaväärtusega tegevusele, täiendab 

liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 

rõhku pannakse Euroopa 

poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 

prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 

mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 

Euroopat hõlmavate koostoimivate 

transpordilahendusteni või kus riigiülene 

jõudude ühendamine võib vähendada 

teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute riske, viia ühiste normideni 

ja lühendada teadustulemuste 

turuletoomiseks vajaminevat aega. 

Transpordialaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 

mis on suunatud selge Euroopa 

lisaväärtusega tegevusele, täiendab 

liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 

rõhku pannakse Euroopa 

poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 

prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 

mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 

Euroopat hõlmavate transpordisüsteemide, 

tänapäevaste energia- ja toiteallikate, 
koostoimivate transpordilahenduste või 

mitmeliigiliste integreeritud 

transpordilahenduste ja taristuteni; või 
kus riigiülene jõudude ühendamine võib 

kõrvaldada transpordisüsteemi 

kitsaskohad ja vähendada 

teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute riske, viia ühiste normide 

ja standardimiseni ning lühendada 

teadustulemuste turuletoomiseks 

vajaminevat aega. 

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 

arvukaid kogu innovatsiooniahelat 

hõlmavaid algatusi. Mitu tegevussuunda on 

konkreetselt ette nähtud tulemuste 

turuletoomise abistamiseks – 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

programmiline käsitus, tutvustuskavad, 

turuletulekuga seotud tegevus ning 

standardimise toetamine, reguleerimine ja 

uuenduslikud hankestrateegiad teenivad 

kõik seda eesmärki. Lisaks aitab 

sidusrühmade ja ekspertide kaasatus 

ületada lõhe teadusuuringute tulemuste ja 

nende transpordisektoris rakendamise 

vahel. 

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 

arvukaid kogu innovatsiooniahelat 

hõlmavaid algatusi ning selles kasutatakse 

sõidukite, taristute ja 

transpordilahenduste suhtes 

innovatsiooniliste transpordisüsteemide 

integreeritud käsitlust. Mitu 

tegevussuunda on konkreetselt ette nähtud 

tulemuste turuletoomise abistamiseks – 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

programmiline käsitus, tutvustuskavad, 

turuletulekuga seotud tegevus ning 

standardimise toetamine, reguleerimine ja 

uuenduslikud hankestrateegiad teenivad 

kõik seda eesmärki. Lisaks aitab 

sidusrühmade ja ekspertide kaasatus 

ületada lõhe teadusuuringute tulemuste ja 

nende transpordisektoris rakendamise 
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vahel. 

Keskkonnahoidlikuma, arukama ja 

integreerituma transpordisüsteemi nimel 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimine aitab olulisel määral kaasa 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 

täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 

transpordipiirkonda käsitleva 

transpordialase valge raamatu rakendamist. 

See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 

mida on kirjeldatud juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava”. 

Keskkonnahoidlikuma, arukama ja 

täielikult integreeritud usaldusväärse 
transpordisüsteemi nimel 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimine aitab olulisel määral kaasa 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 

täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 

transpordipiirkonda käsitleva 

transpordialase valge raamatu rakendamist. 

See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 

mida on kirjeldatud juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava”. 

4.3. Peamised tegevussuunad 4.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Ressursitõhus ja keskkonnasäästlik 

transport 

(a) Ressursitõhus ning keskkonna- ja 

tervisesäästlik transport 

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 

kliimale ja keskkonnale, muutes 

loodusressursside kasutamise tõhusamaks 

ja vähendades transpordi sõltuvust 

fossiilkütustest. 

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 

kliimale ja keskkonnale, aga ka inimeste 

tervisele, parandades transpordi kvaliteeti 

ja tõhusust ning muutes loodusressursside 

kasutamise tõhusamaks, mitmekesistades 

kütusetarneallikaid ja vähendades 

transpordi sõltuvust fossiilkütustest ning 

ühtlasi ka kasvuhoonegaaside heidet. 

Kulutasuvuse suurendamiseks pööratakse 

kõigi transpordiliikide puhul tähelepanu 

hooldusele, remondile, renoveerimisele ja 

ringlussevõtule. 

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 

ning sõidukite tõhususe parandamisele, 

elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 

sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 

kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas; alternatiivsete kütuste ning 

uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 

sealhulgas kütuse taristu võimaluste 

uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 

kasutamise võimalikult tõhusaks 

muutmisele arukate transpordisüsteemide 

ja aruka varustuse abil; nõudluse 

Tegevus keskendub kõigepealt 

ressursitarbimise, mürataseme ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 

ning iga liiki sõidukite energiatõhususe 

parandamisele, vähesaastavate või 

saastevabade sõidukite uue põlvkonna ja 

kaasneva taristu arendamise ja 

kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas, ning taastuvate energiaallikate 

kasutamisele raudtee-, vee- ja 

lennutranspordis. Lisaks tuleb toetada 

kõiki uuendusi, mis on suunatud madala 

või null-heitetaseme saavutamisele kõigis 
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juhtimise laiemale kasutamisele ning 
ühis- ja kergtranspordi laiemale 

kasutamisele eeskätt linnapiirkondades. 

transpordiliikides, sh alternatiivsete ja 

kestlike kütuste tohutu suure potentsiaali 

arendamisele, uuenduslike ja tõhusamate 

jõuseadmete väljatöötamisele, sõidukite 

kütusesüsteemide, kaalu ja 

aerodünaamika optimeerimisele, 

arendustööle ja optimeerimisele ning 

taristute kasutamise optimeerimisele 

arukate transpordisüsteemide ja arukate 

seadmete kasutamise abil. Samuti on 

oluline suurendada ühis- ja kergtranspordi 

kasutamist ning ühendvedude 

liikuvusahelaid, eelkõige 
linnapiirkondades. 

(b) Parem liikuvus, vähem 

liiklusummikuid, suurem ohutus ja 

turvalisus 

(b) Parem liikuvus ja juurdepääsetavus, 

vähem liiklusummikuid, suurem ohutus ja 

turvalisus 

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 

liikuvusvajadused ja parem transpordi 

voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 

aitavad saavutada sujuva, kaasava, ohutu, 

kindla ja jõulise transpordisüsteemi. 

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 

liikuvusvajadused ja parem transpordi 

voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 

aitavad saavutada sujuva, mitmeliigilise, 

kaasava, kättesaadava, ohutu, tervisliku ja 

kindla transpordisüsteemi, unustamata 

kvaliteetse, innovatiivse ja mitmeliigilise 

taristu olulisust. 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

elukvaliteeti, kättesaadavust ja 

koostalitlusvõimet ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi logistika ja liikuvuse juhtimise 

edendamise kaudu, kiirendada 

ühendvedude lahendusi reisijate jaoks 

(ühendvedude piletid); kuidas tõhustada 

ühendvedusid ja mitmeliigilisust ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu; ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. 

(c) Euroopa transporditööstuse 

juhtpositsioon maailmas 

(c) Euroopa transporditööstuse 

juhtpositsioon maailmas 

Eesmärk on parandada Euroopa 

transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 

seotud teenuste konkurentsivõimet ja 

tulemuslikkust. 

Eesmärk on parandada Euroopa 

transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 

seotud teenuste konkurentsivõimet ja 

tulemuslikkust, pidades silmas 

paljulubavat, ent väga konkurentsitihedat 

tulevast üleilmset turgu. Piisavalt tuleb 
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pöörata tähelepanu logistilistele 

protsessidele, hooldusele, remondile, 

renoveerimisele ja ringlussevõtule. 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite järgmise põlvkonna 

arendamine ja pinna ettevalmistamine 

järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 

mudelite arendamise, arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 

tootmisprotsesside, lühemate 

väljatöötamisaegade ja väiksemate 

kasutustsükli kulude kaudu. 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite järgmise põlvkonna 

arendamine ja pinna ettevalmistamine 

järgnevale põlvkonnale uute 

konfiguratsioonide ja tehnoloogiate, 
ideede ja mudelite arendamise, arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 

tootmisprotsesside, täiustatud materjalide 

ning säästlikumate bioloogiliste 

kõrvalsaaduste kasutamise, uuenduslike 

sertifitseerimisprotsesside, lühemate 

väljatöötamisaegade ja väiksemate 

kasutustsükli kulude kaudu või uute 

kestlikumate materjalide ja 

kattematerjalide kaudu. 

 (c a) Arukas logistika 

 Eesmärk on ühitada kasvavad uued 

tarbimismustrid tõhusa ressursside 

tarneahela ja lasti optimaalse jaotamisega 

teekonna lõpuosas. 

 Tegevuses tuleb keskenduda uute ja 

tuleviku tarbimismustrite paremale 

mõistmisele ning linnade kaubavedude 

logistikale, liiklusele ja ummikutele; uute 

logistiliste IT- ja juhtimisvahendite 

väljatöötamisele, täiustades selleks 

reaalajas toimivaid infosüsteeme 

kaubavoogude juhtimiseks, otsimiseks ja 

jälgimiseks; integreerimisele ning 

teabevahetusele sõidukite ja 

infrastruktuuriga; kaupade 

mittekonventsionaalsete 

jaotamissüsteemide loomisele; 

kaubavoogusid parandavate 

konkurentsivõimeliste 

ühendveolahenduste väljatöötamisele 

tarneahela ja logistiliste platvormide 

tarvis. 

(d) Sotsiaalmajanduslikud teadusuuringud 

ja tulevikku suunatud tegevus 

poliitikakujundamise tarbeks 

(d) Sotsiaalmajanduslikud ja 

käitumusalased teadusuuringud ja 

tulevikku suunatud tegevus 
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poliitikakujundamise tarbeks 

Eesmärk on toetada paremat 

poliitikakujundamist, mida on vaja 

innovatsiooni edendamiseks ning 

transpordist ja sellega seotud sotsiaalsetest 

vajadustest lähtuvatele probleemidele 

reageerimiseks. 

Eesmärk on toetada paremat 

poliitikakujundamist, mida on vaja 

innovatsiooni edendamiseks ning 

transpordist ja liikuvusest ning sellega 

seotud sotsiaalsetest ja individuaalsetest 

vajadustest lähtuvatele probleemidele 

reageerimiseks. 

Tegevus keskendub transpordiga seotud 

sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 

väljavaadete paremale mõistmisele ning 

püüab pakkuda poliitikakujundajatele 

kinnitatud andmeid ja analüüse. 

Tegevus keskendub transpordiga seotud 

sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 

väljavaadete paremale mõistmisele ning 

püüab pakkuda poliitikakujundajatele 

kinnitatud andmeid ja analüüse, mida 

levitatakse muu hulgas Euroopa 

Komisjoni transpordiuuringute 

teadmuskeskuse kaudu. 

 Kõigi transpordiga seotud tegevuste 

korraldamises lähtutakse integreeritud ja 

transpordiliigi põhisest käsitusest ning 

järgitakse Euroopa 

tehnoloogiaplatvormide strateegilisi 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavu. Mitmeaastane nähtavus ja 

jätkuvus on esmatähtsad, et tagada tõeline 

Euroopa lisaväärtus ja võtta arvesse iga 

transpordiliigi paljusid eripärasid. 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained 

5. Kliimameetmed, keskkond, 

ressursitõhusus ja toorainete kestlik 

kasutamine 

5.1. Erieesmärk 5.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on kujundada välja 

ressursitõhus ja kliimamuutusele 

vastupanuvõimeline majandus ning 

toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 

planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 

arvesse võttes maailma suureneva 

elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 

Erieesmärk on kujundada välja 

ressursitõhus, ohutu ja kliimamuutusele 

vastupanuvõimeline majandus ja 

ühiskond, loodusvarade ja ökosüsteemide 

kaitse ja säästev majandamine ning 

toorainete ja vee jätkusuutlik kasutamine 

ja tarnimine, et vastata planeedi maismaa 
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kaasa Euroopa konkurentsivõime 

suurendamisele ja heaolu parandamisele 

ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 

ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 

globaalse soojenemise alla 2 °C ja 

võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 

kliimamuutusega kohaneda. 

ja mere loodusvarade jätkusuutlikke piire 

arvesse võttes maailma suureneva 

elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 

kaasa Euroopa konkurentsivõime ja 

toorainetega varustamise kindluse 

suurendamisele ja heaolu parandamisele 

ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse, 

vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse, 

hoides keskmise globaalse soojenemise 

alla 2 °C ja võimaldades ökosüsteemidel ja 

ühiskonnal kliimamuutusega kohaneda. 

20. sajandi jooksul suurenes maailmas nii 

fossiilkütuse kasutamine kui ka maavarade 

kaevandamine kümme korda. See näiliselt 

külluslike ja odavate ressursside aeg 

hakkab ümber saama. Toorained, vesi, õhk, 

elurikkus ning maismaa, vee ja mere 

ökosüsteemid on kõik surve all. Maailma 

mitu suurimat ökosüsteemi on kahjustatud, 

sest kuni 60 % nende pakutavatest 

teenustest kasutatakse jätkusuutmatult. 

Liidus kasutatakse inimese kohta umbes 16 

tonni materjale aastas, sellest 6 tonni läheb 

raisku ja pool prügimäele. Kasvava 

elanikkonna ja suurenevate ootuste tõttu, 

mis iseloomustavad eeskätt kiiresti areneva 

majandusega riikide keskmise 

sissetulekutega elanikke, suureneb 

globaalne nõudlus ressursside järele. 

Majanduskasv tuleb täielikult lahutada 

ressursikasutusest. 

20. sajandi jooksul suurenes maailmas nii 

fossiilkütuse kasutamine kui ka maavarade 

kaevandamine kümme korda. See näiliselt 

külluslike ja odavate ressursside aeg 

hakkab ümber saama. Toorained, vesi, õhk, 

elurikkus ning maismaa, vee ja mere 

ökosüsteemid on kõik surve all. Maailma 

mitu suurimat ökosüsteemi on kahjustatud, 

sest kuni 60 % nende pakutavatest 

teenustest kasutatakse jätkusuutmatult. 

Liidus kasutatakse inimese kohta umbes 16 

tonni materjale aastas, sellest 6 tonni läheb 

raisku ja pool prügimäele. Kasvava 

elanikkonna ja suurenevate ootuste tõttu, 

mis iseloomustavad eeskätt kiiresti areneva 

majandusega riikide keskmise 

sissetulekutega elanikke, suureneb 

globaalne nõudlus ressursside järele. 

Majanduskasv tuleb täielikult lahutada 

ressursikasutusest. 

Maapinna keskmine temperatuur on 

viimase saja aasta jooksul tõusnud umbes 

0,8 °C ning tõuseb prognooside kohaselt 

21. sajandi lõpuks 1,8–4 °C (võrreldes 

aastate 1980–1999 keskmisega). Nende 

muutustega seostatud tõenäolised mõjud 

looduslikele süsteemidele ja inimestele 

panevad proovile planeedi ja selle võime 

kohaneda, samuti ohustavad need 

edaspidist majandusarengut ja inimkonna 

heaolu. 

Maapinna keskmine temperatuur on 

viimase saja aasta jooksul tõusnud umbes 

0,8 °C ning tõuseb prognooside kohaselt 

21. sajandi lõpuks 1,8–4 °C (võrreldes 

aastate 1980–1999 keskmisega). Nende 

muutustega seostatud tõenäolised mõjud 

looduslikele süsteemidele ja inimestele 

panevad proovile planeedi ja selle võime 

kohaneda, samuti ohustavad need 

edaspidist majandusarengut ja inimkonna 

heaolu. Kliimamuutuse soovimatud 

tagajärjed ja saastatus koos üha suurema 

linnastumise, massiturismi, inimkonna 

hoolimatuse ja ressursside 

ülekasutamisega seavad ohtu 

kogukondade hapra kultuuristruktuuri, 
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mida kehastab Euroopa kultuuripärand. 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 

näiteks ookeanide hapestumise, Arktika jää 

sulamise, maa kahjustumise ja kasutamise, 

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. 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 

näiteks ookeanide hapestumise, 

ookeanivee ringluse muutuste, merevee 

temperatuuri tõusu, Arktika jää sulamise 

ja merevee soolsuse vähenemise, maa 

kahjustumise ja kasutamise, mulla 

viljakuse kadumise, veepuuduse, 

hüdroloogiliste anomaaliate, vihmade 

ajalise ja ruumilise heterogeensuse, 

liikide ruumilise jaotumise muutuste, 
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. 

 Euroopa vajab hädasti integreeritud 

veesüsteemi uuendusi. Euroopa seisab 

silmitsi vee (nii reovee kui ka joogivee) 

vananeva infrastruktuuriga, suurenenud 

veepuudusega, linnade üleujutuste 

suurema riskiga, veereostuse ja 

põllumajanduse, tööstuse ja linnarahva 

kasvava ja nõudlikuma veevajadusega. 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 

ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 

uurimine, kaevandamine, töötlemine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ning 

ressursitõhus ja ohutu haldamine, 

sealhulgas nende uurimine, kaevandamine, 

töötlemine, ressursitõhus kasutamine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 
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suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 

oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 

toorainete impordist, mida turumoonutused 

murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 

Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 

maardlad, mille uurimist ja millest 

kaevandamist piirab nõuetekohase 

tehnoloogia puudumine ning takistab 

suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 

seda, kui olulised on toorained Euroopa 

konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 

ning uuenduslikes toodetes kasutamise 

jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 

ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 

prioriteet. 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla, eriti arvestades kehva 

jäätmemajandust. Lisaks sõltub liit 

oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 

toorainete impordist, mida turumoonutused 

murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 

Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 

maardlad, mille uurimist, millest 

kaevandamist ja töötlemist piirab 

nõuetekohase tehnoloogia ja 

investeeringute puudumine ning takistab 

suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 

seda, kui olulised on toorained Euroopa 

konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 

ning uuenduslikes toodetes kasutamise 

jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 

ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 

prioriteet. 

Majanduse suutlikkus kohaneda ja 

muutuda kliimamuutusele 

vastupanuvõimelisemaks, 

ressursitõhusamaks ning jääda samal ajal 

konkurentsivõimeliseks sõltub nii 

sotsiaalsest kui ka tehnoloogilisest 

kõrgetasemelisest ökoinnovatsioonist. 

Ökoinnovatsioon, mille üleilmse turu 

väärtus on ligikaudu 1 triljon eurot aastas 

ja suureneb eelduste kohaselt 2030. aastaks 

kolm korda, kujutab endast suurt 

võimalust, mille abil edendada 

konkurentsivõimet ja luua Euroopa riikides 

töökohti. 

Majanduse suutlikkus kohaneda ja 

muutuda kliimamuutusele 

vastupanuvõimelisemaks, 

ressursitõhusamaks ning jääda samal ajal 

konkurentsivõimeliseks sõltub nii 

sotsiaalsest, organisatsioonilisest kui ka 

tehnoloogilisest kõrgetasemelisest 

ökoinnovatsioonist. Ökoinnovatsioon, 

mille üleilmse turu väärtus on ligikaudu 1 

triljon eurot aastas ja suureneb eelduste 

kohaselt 2030. aastaks kolm korda, kujutab 

endast suurt võimalust, mille abil edendada 

konkurentsivõimet ja luua Euroopa riikides 

töökohti. 

5.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 5.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Kasvuhoonegaaside heite ja 

kontsentratsiooniga seotud liidu ja 

rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 

kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 

kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 

rakendamist ning leevendamis- ja 

kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 

üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 

tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 

kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 

taastamine, et säilitada nende suutlikkus 

pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 

Kasvuhoonegaaside heitega seotud liidu ja 

rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 

kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 

jätkusuutlike ja tõhusate 

mittetehnoloogiliste ja tehnoloogiliste 

lahenduste väljatöötamist ja rakendamist 

ning leevendamis- ja kohanemismeetmeid. 

Liidusiseste ja üleilmsete 

poliitikaraamistikega tuleb tagada 

ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine, 

väärtustamine ja asjakohane taastamine, et 

säilitada nende suutlikkus pakkuda ka 
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Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 

aidata kindlustada usaldusväärse ja 

jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele 

ning tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 

märkimisväärse vähendamise. 

edaspidi ressursse ja teenuseid. 

Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 

aidata kindlustada usaldusväärse ja 

jätkusuutliku toorainetele juurdepääsu ja 

nende kasutamise ning tagada 

ressursikasutuse ja -raiskamise 

märkimisväärse vähendamise. 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 

toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 

poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 

Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 

„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 

„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 

tegevuskava, edenemiskava – 

konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 

majandus aastaks 2050, valge raamat 

„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 

tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 

algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 

strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 

merenduspoliitika, merestrateegia 

raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 

uuenduste tegevuskava ja Euroopa 

digitaalne tegevuskava. Nende 

meetmetega parandatakse ühiskonna 

suutlikkust muutuda keskkonna- ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 

ning tagada toorainete kättesaadavus. 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 

toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 

poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 

Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 

„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 

„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 

tegevuskava, edenemiskava – 

konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 

majandus aastaks 2050, üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika, valge 

raamat „Kliimamuutusega kohanemine: 

Euroopa tegevusraamistik”, tooraineid 

käsitlev algatus, Euroopa Liidu säästva 

arengu strateegia, Euroopa Liidu 

integreeritud merenduspoliitika, 

merestrateegia raamdirektiiv, 

keskkonnasõbralike uuenduste 

tegevuskava, tooraineid käsitlev Euroopa 

innovatsioonipartnerlus; vett käsitlev 

Euroopa innovatsioonipartnerlus ning 7. 

keskkonnaalane tegevusprogramm. Nende 

meetmetega parandatakse ühiskonna 

suutlikkust muutuda keskkonna- ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 

ning tagada toorainete kättesaadavus. 

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 

ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 

keerukust ning toorainete tarneahela 

rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 

toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 

Vajalike teadusuuringute 

valdkondadevaheline iseloom nõuab 

käsitletava probleemi tõhusaks 

lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 

ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 

ja keskkonnamõjude vähendamine koos 

konkurentsivõime suurendamisega nõuab 

otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 

üleminekut majandusele, mis põhineb 

looduse ja inimese heaolu jätkusuutlikel 
sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 

ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 

keerukust ning toorainete tarneahela 

rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 

toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 

Vajalike teadusuuringute 

valdkondadevaheline iseloom nõuab 

käsitletava probleemi tõhusaks 

lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 

ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 

ja keskkonnamõjude vähendamine koos 

konkurentsivõime suurendamisega nõuab 

otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 

üleminekut jätkusuutlikule majandusele, 

mis põhineb bioloogilise mitmekesisuse ja 

elanikkonna vastastikku kasulikel 
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innovatsioonitegevusega parandatakse 

kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 

prognoosimist süsteemses ja 

valdkondadevahelises perspektiivis, 

vähendatakse ebakindlust, määratakse 

kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 

võimalused ning hinnatakse neid, 

suurendatakse tegevusulatust ning 

parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 

vastuste ja lahenduste tõhusust. 

Meetmetega püütakse ka võimaldada 

ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 

protsessis aktiivselt osaleda. 

sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 

innovatsioonitegevusega parandatakse 

kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 

prognoosimist süsteemses ja 

valdkondadevahelises perspektiivis, 

vähendatakse ebakindlust, määratakse 

kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 

võimalused ning hinnatakse neid, 

suurendatakse tegevusulatust ning 

parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 

vastuste ja lahenduste tõhusust. 

Meetmetega püütakse ka võimaldada 

ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 

protsessis aktiivselt osaleda. 

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 säästva kasutamise ja 

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, 

kavandamine, 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 ja veekasutuse tõhusust 

käsitlevad Euroopa 

innovatsioonipartnerlused ning 

haruldasteks muldmetallideks nimetatud 

esmatähtsate toorainete jaoks loomisel 

haruldaste muldmetallide alane Euroopa 

pädevusvõrgustik. 

Ökoinnovatsioon pakub väärtuslikke 

võimalusi saavutada majanduskasv ja luua 

töökohti. Liidu tasandi meetmete abil 

väljatöötatud lahendused vastavad 

tööstuslikku konkurentsivõimet 

ähvardavatele peamistele ohtudele ning 

võimaldavad kiiret ülevõtmist ja järgimist 

kogu ühtselt turul ja sellest kaugemal. See 

Ökoinnovatsioon pakub väärtuslikke 

võimalusi saavutada majanduskasv ja luua 

töökohti. Liidu tasandi meetmete abil 

väljatöötatud lahendused vastavad 

tööstuslikku konkurentsivõimet 

ähvardavatele peamistele ohtudele ning 

võimaldavad kiiret ülevõtmist ja järgimist 

kogu ühtselt turul ja sellest kaugemal. See 
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teeb võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele, milles 

võetakse arvesse ressursside jätkusuutlikku 

kasutamist. Partneriteks sellise kava juures 

on rahvusvahelised, Euroopa ja riigi 

tasandi poliitikakujundajad, 

rahvusvahelised ja liikmesriikide teadus- ja 

innovatsiooniprogrammid, Euroopa 

ettevõtted ja tööstus, Euroopa 

Keskkonnaamet ja riiklikud 

keskkonnaametid ning muud olulised 

sidusrühmad. Lisaks kahepoolsele ja 

piirkondlikule koostööle toetatakse liidu 

tasandi meetmetega ka asjakohaseid 

rahvusvahelisi jõupingutusi ja algatusi, 

sealhulgas valitsustevahelist 

kliimamuutuste rühma, valitsustevahelist 

bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 

teenuseid käsitlevat teaduslik-poliitilist 

foorumit ning ülemaailmset riikidevahelist 

seiretegevust koordineerivat 

organisatsiooni GEO. 

teeb võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele, milles 

võetakse arvesse ressursside jätkusuutlikku 

kasutamist. Partneriteks sellise kava juures 

on rahvusvahelised, Euroopa ja riigi 

tasandi poliitikakujundajad, 

rahvusvahelised ja liikmesriikide teadus- ja 

innovatsiooniprogrammid, Euroopa 

ettevõtted ja tööstus, Euroopa 

Keskkonnaamet ja riiklikud 

keskkonnaametid ning muud olulised 

sidusrühmad. Lisaks kahepoolsele ja 

piirkondlikule koostööle toetatakse liidu 

tasandi meetmetega ka asjakohaseid 

rahvusvahelisi jõupingutusi ja algatusi, 

sealhulgas valitsustevahelist 

kliimamuutuste rühma, valitsustevahelist 

bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 

teenuseid käsitlevat teaduslik-poliitilist 

foorumit, loodusvarade säästva 

majandamise rahvusvahelist töörühma, 
ning ülemaailmset riikidevahelist 

seiretegevust koordineerivat 

organisatsiooni GEO. 

5.3. Peamised tegevussuunad 5.3. Peamised tegevussuunad 

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 

nendega kohanemine 

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 

nendega kohanemine 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat. 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmeid ja -strateegiaid, mis 

on suunatud CO2 ja muu kui CO2 kujul 

esinevatele kasvuhoonegaasidele ja 

osakestele, siseveekogude ja merevee 

taseme tõusule, ning milles asetatakse rõhk 

nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse ja äärmuslike 

sündmustega seotud riskide ning äkiliste 

muutuste mõistmist usaldusväärsete 

kliimaprognooside esitamise kaudu; 

osooni–kliima vastastikmõjude mõistmist 

ja veeringlust atmosfääris; hinnata mõju 
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ülemaailmsel, piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil ning nõrku kohti, töötada 

peamistes sotsiaalmajanduslikes sektorites 

(nt põllumajandus, energia, transport, 

turism, tehiskeskkond ja kultuuripärand) 
välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetus- ning 

riskijuhtimismeetmeid; toetada 

leevendamispoliitikat ja määratleda kiire 

mõjuga strateegiad kliima reageeringute 

kohta mõne järgmise aastakümne jooksul. 

(b) Loodusressursside ja ökosüsteemide 

jätkusuutlik haldamine 

(b) Keskkonna kaitsmine loodusvarade, 

vee, elurikkuse ja ökosüsteemide 

jätkusuutliku haldamise kaudu 

Eesmärk on pakkuda teadmisi 

loodusressursside haldamiseks, millega 

jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 

ressursside ning ühiskonna ja majanduse 

vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 

sellele, kuidas parandada meie arusaamist 

ökosüsteemide toimimisest, nende 

vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 

ning nende rollist majanduse ja inimeste 

heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 

vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 

ja avalikkuse kaasamiseks. 

Eesmärk on pakkuda teadmisi ja 

vahendeid loodusressursside kaitseks ja 

haldamiseks, millega jõutaks jätkusuutliku 

tasakaaluni piiratud ressursside ning 

ühiskonna ja majanduse vajaduste vahel. 

Tegevuses keskendutakse sellele, kuidas 

tagada meetmed veevarude ja veeteenuste 

jätkusuutliku ülemineku, haldamise ja 

kasutamise kindlustamiseks, kuidas 
parandada meie arusaamist ökosüsteemide 

toimimisest, sealhulgas ookeanide ja 

metsade regulatiivsest rollist globaalse 

soojenemise vältimises, nende 

vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 

ning nende rollist majanduse ja inimeste 

heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 

vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 

ja avalikkuse kaasamiseks. 

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 

mittepõllumajandusliku tooraine 

jätkusuutliku varu tagamine 

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 

mittepõllumajandusliku tooraine 

jätkusuutliku kasutamise, haldamise ja 

varu tagamine 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 

kaevandamiseks, töötlemiseks, 

ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 

ning nende asendamiseks majanduslikult 

ligitõmbavate alternatiividega, mis 

avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 

Tegevusega püütakse eeskätt parandada 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

ressursitõhusaks ja keskkonnahoidlikuks 

kasutamiseks, taaskasutamiseks ja 

ringlussevõtmiseks ning nende 

asendamiseks majanduslikult ligitõmbavate 

alternatiividega, mis avaldavad 

keskkonnale väiksemat mõju. Tegevusega 

püütakse eeskätt parandada teadmisi 
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teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 

edendada jätkusuutlikku toorainete 

hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 

kriitilise tähtsusega toorainetele ning 

suurendada toorainetega seotud 

ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 

oskusi. 

toorainete kättesaadavuse kohta, edendada 

ökodisaini; edendada jätkusuutlikku 

toorainete tarnimist, tõhusat kasutamist ja 

taaskasutamist; leida alternatiive kriitilise 

tähtsusega toorainetele, arendada suletud 

protsesse ja süsteeme, toetada 

ringlussevõtu ja korduvkasutamise 

strateegiaid ja tehnoloogiat; 

nõudlusepoolseid meetmeid, mis 

võimaldavad kodanikel ja tarbijatel 

vähendada toorainete tarbimist ja 

raiskamist, ning suurendada toorainetega 

seotud ühiskondlikku teadlikkust ja 

parandada oskusi ning luua piirkondlikud 

ja riiklikud tooraineklastrid; 

(d) Ökoinnovatsiooni abil 

keskkonnahoidlikule majandusele 

ülemineku võimaldamine 

(d) Ökoinnovatsiooni abil 

keskkonnahoidlikule majandusele 

ülemineku võimaldamine 

Eesmärk on edendada kõiki 

ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 

võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele. 

Tegevuses keskendutakse 

ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 

teenuste ja toodete tõhustamisele ning 

nende turuletoomise ja ülevõtmise 

edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 

VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 

ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 

keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 

tehtavate edusammude mõõtmisele ja 

hindamisele ning ressursitõhususe 

soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu. 

Eesmärk on edendada kõiki 

ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 

võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele. 

Tegevuses keskendutakse 

ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 

teenuste ja toodete tõhustamisele ning 

nende turuletoomise ja ülevõtmise 

edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 

VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete, 

jätkusuutlike majandusmudelite ja 

sotsiaalsete muutuste toetamisele; Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 

2006. aasta määruses (EÜ) nr 1907/2006 

(REACHi määrus) ohtlike ainetena 

loetletud ainete ohutute asendajate alaste 

teadusuuringute toetamisele; 
keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 

tehtavate edusammude mõõtmisele ja 

hindamisele ning ressursitõhususe 

soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu. 

Eelkõige jätkatakse programmi „Horisont 

2020” raames eelmise ELi mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal konkurentsivõime 

ja innovatsiooni programmi raames 

edukalt rakendatud ökoinnovatsiooni 

programmi. 

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 

keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 

keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 
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arendamine arendamine 

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 

lahendamiseks vajalike pika perioodi 

andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 

keskendutakse maaseireks ja jälgimiseks 

vajalikule suutlikkusele, tehnoloogiale ja 

andmetaristutele, mis suudavad pakkuda 

pidevalt ajakohast ja täpset teavet ja 

prognoose. Soodustatakse vaba, avatud ja 

piiramatut juurdepääsu ristkasutatavatele 

andmetele ja teabele. 

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 

lahendamiseks vajalike pika perioodi 

andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 

keskendutakse nii kaugseire kui ka 

kohapeal mõõtmiste maaseireks ja 

jälgimiseks vajalikule suutlikkusele, 

tehnoloogiale ja andmetaristutele, mis 

suudavad pakkuda pidevalt ajakohast 

täpset teavet ja võimaldada teha 

prognoose. Soodustatakse vaba, avatud ja 

piiramatut juurdepääsu ristkasutatavatele 

andmetele ja teabele. 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond 

6. Euroopa mõistmine muutuvas 

maailmas – kaasav, innovatiivne ja 

analüüsiv ühiskond 

6.1. Erieesmärk 6.1. Erieesmärk 

Erieesmärk on edendada seoses 

enneolematute muutuste ja üleilmse 

vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 

kaasavat, innovatiivset ja turvalist Euroopa 

ühiskonda. 

Erieesmärk on edendada seoses 

enneolematute muutuste ja üleilmse 

vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 

Euroopa parema mõistmise läbi kaasavat, 

innovatiivset, loovat ja kaalutlevat 

Euroopa ühiskonda. 

Euroopal tuleb rinda pista suurte 

sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 

mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 

tulevikku. Need on üha suurenev 

vastastikune majanduslik ja kultuuriline 

sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 

vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 

lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 

edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 

samuti turvalisuse ja vabaduse, 

demokraatlike institutsioonide usaldamise 

ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 

liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 

Nimetatud probleemid on tohutud ja 

Euroopal tuleb rinda pista suurte 

sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 

mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 

tulevikku. Need on üha suurenev 

vastastikune majanduslik ja kultuuriline 

sõltuvus, vananemine ja demograafiline 

muutus, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, 

ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse lõhe 

kaotamine, teaduse, uuenduslikkuse ja 

loovuse edendamine ühiskonnas ja 

ettevõtetes ning samuti demokraatlike 

institutsioonide usaldamise ja 

kodanikevahelise usalduse tagamine nii 

liikmesriikides kui ka piiriüleselt. Lisaks 
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nõuavad ühist Euroopa käsitlusviisi. tajutakse avaliku sotsiaalpoliitika rolli 

Euroopas üha enam Euroopa 

sotsiaalmudeli enda jätkusuutlikkuse 

olulise tegurina. Nimetatud probleemid on 

tohutud ja nõuavad üha keerukamat segu 

käsitlusviisidest, mille aluseks on ühised 

teaduslikud teadmised, mida võivad anda 

sotsiaal- ja humanitaarteadused. 

Esiteks püsib liidus märkimisväärne 

riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 

aasta inimarengu indeks – koondnäitaja, 

mis kajastab arengut tervishoiu, hariduse ja 

sissetulekute vallas – jäi ELi liikmesriikide 

puhul vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 

arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 

Samuti valitseb märkimisväärne sooline 

ebavõrdsus – näiteks sooline palgalõhe 

püsib Euroopa Liidus endiselt 17,8 % 

juures meeste kasuks. Iga kuuendat liidu 

kodanikku (umbes 80 miljonit inimest) 

ohustab vaesus. Kahel viimasel kümnendil 

on suurenenud vaesus noorte täiskasvanute 

ja lastega perede hulgas. Noorte töötuse 

määr on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 

(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 

internetti ega pruugi kunagi omandada 

piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 

on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 

polariseerumine, mis kajastab kodanike 

vankuma löönud usaldust praeguste 

poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 

näitajatest nähtub, et mõned 

ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 

sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 

ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 

kõrvale. 

Liidus püsib märkimisväärne 

riikidevaheline ja riigisisene ebavõrdsus. 

aasta inimarengu indeks – koondnäitaja, 

mis kajastab arengut tervishoiu, hariduse ja 

sissetulekute vallas – jäi ELi liikmesriikide 

puhul vahemikku 0,743–0,895, mis näitab 

arvestatavaid riikidevahelisi lahknevusi. 

Samuti valitseb märkimisväärne sooline 

ebavõrdsus – näiteks sooline palgalõhe 

püsib Euroopa Liidus endiselt 17,8 % 

juures meeste kasuks. Iga kuuendat liidu 

kodanikku (umbes 80 miljonit inimest) 

ohustab vaesus. Kahel viimasel kümnendil 

on suurenenud vaesus noorte täiskasvanute 

ja lastega perede hulgas. Noorte töötuse 

määr on üle 20 %. 150 miljonit eurooplast 

(ligikaudu 25 %) ei ole kunagi kasutanud 

internetti ega pruugi kunagi omandada 

piisavat digitaalset kirjaoskust. Suurenenud 

on ka poliitiline osavõtmatus ja valimiste 

polariseerumine, mis kajastab kodanike 

vankuma löönud usaldust praeguste 

poliitiliste süsteemide vastu. Nendest 

näitajatest nähtub, et mõned 

ühiskonnarühmad ja kogukonnad jäetakse 

sotsiaalsest ja majanduslikust arengust 

ja/või demokraatlikust poliitikast pidevalt 

kõrvale. 

Teiseks on Euroopa tootlikkus ja 

majanduse kasvumäärad olnud viimasel 

neljal kümnendil languse teel. Peale selle 

väheneb kiiresti Euroopa osa üleilmses 

teadmiste loomises ja suutlikkus olla 

innovatsiooni valdkonnas juhtpositsioonil, 

kui võtta võrdluseks sellised peamised 

tärkava turumajandusega riigid nagu 

Brasiilia ja Hiina. Ehkki Euroopal on tugev 

teadusbaas, peab ta muutma selle baasi 

uuenduslike kaupade ja teenuste jaoks 

hinnaliseks varaks. On hästi teada, et 

Euroopa tootlikkus ja majanduse 

kasvumäärad on olnud viimasel neljal 

kümnendil languse teel. Peale selle 

väheneb kiiresti Euroopa osa üleilmses 

teadmiste loomises ja suutlikkus olla 

innovatsiooni valdkonnas juhtpositsioonil, 

kui võtta võrdluseks sellised peamised 

tärkava turumajandusega riigid nagu 

Brasiilia ja Hiina. Ehkki Euroopal on tugev 

teadusbaas, peab ta muutma selle baasi 

uuenduslike kaupade ja teenuste jaoks 

hinnaliseks varaks. On hästi teada, et 
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Euroopa peab rohkem investeerima 

teadusesse ja uuendustegevusse, ent ta 

peab neid investeeringuid ka varasemast 

arukamalt kooskõlastama – liikmesriikide 

teadus- ja arendustegevuse 

eelarvevahenditest kulutatakse üle 95 % 

ilma liiduülese kooskõlastamiseta, mis on 

rahastamisvõimaluste kokkukuivamise ajal 

kohutav potentsiaalne vahendite 

raiskamine. Lisaks on liikmesriikide 

innovatsioonivõime hoolimata hiljuti 

toimunud teatavast lähenemisest väga 

erinev – lõhed innovatsiooniliidrite ja 

mõõdukate novaatorite vahel on väga 

suured. 

Euroopa peab rohkem investeerima 

teadusesse ja uuendustegevusse, ent ta 

peab neid investeeringuid ka varasemast 

arukamalt kooskõlastama – liikmesriikide 

teadus- ja arendustegevuse 

eelarvevahenditest kulutatakse üle 95 % 

ilma liiduülese kooskõlastamiseta, mis 

rahastamisvõimaluste kokkukuivamise ajal 

tähendab väga suurt ebatõhusust. 

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 

rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 

tingitud kuritegevusest, vägivallast, 

terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 

puutumatuse rikkumisest või muud liiki 

sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 

Prognooside kohaselt langeb Euroopas 

igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 

75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 

terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 

vägivalla ja katastroofidega seotud 

otsesed kulud on Euroopas 2010. aastal 

hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 

eurot (umbes 5 % liidu SKPst). Ilmekas 

näide terrorismi tagajärgedest on 

11. septembril 2001 toimunud rünnak 

Manhattani kaksiktornide pihta. See 

nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 

hinnangute kohaselt Ameerika 

Ühendriikides kahju, mis ulatus 

tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 

kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 

samuti suurendas see järgmises kvartalis 

tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 

ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 

sotsiaal-, finants- ja 

kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 

tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 

interneti arenguga on kaasnenud ka 

küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 

rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 

miljardeid eurosid, ning privaatsuse 
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rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 

ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 

esinevatest ootamatutest olukordadest 

tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 

tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 

üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 

vastu. 

Neid probleeme tuleb lahendada koos ja 

uuenduslikult, sest need mõjutavad üksteist 

keerulisel ja sageli ootamatul moel. 

Uuendustegevus võib nõrgendada 

kaasatust, nagu on näha näiteks digitaalsest 

lõhest või tööturu killustatusest. 

Sotsiaalseid uuendusi, sotsiaalset usaldust 

ja kindlust on näiteks sotsiaalselt 

muserdatud piirkondades ja Euroopa 

suurlinnades tihti keeruline poliitikaga 

ühitada. Pealegi nõuab seos 

uuendustegevuse ja kodanike üha 

suurenevate nõudmiste vahel juhtivatelt 

poliitikutelt ning majandustegelastelt ja 

aktiivsetelt ühiskonnaliikmetelt uusi 

vastuseid, millega eiratakse sektorite, 

tegevuste, kaupade ja teenuste vahele 

tõmmatud piire. Nähtused nagu interneti, 

finantssüsteemide, vananeva majanduse ja 

ökoloogiliselt mõtleva ühiskonna areng 

näitavad väga selgelt vajadust mõelda 

nendele küsimustele ja reageerida neile, 

võttes samal ajal arvesse nende kaasatuse, 

uuenduslikkuse ja turvalisuse mõõdet. 

Neid probleeme tuleb lahendada koos ja 

uuenduslikult, sest need mõjutavad üksteist 

keerulisel ja sageli ootamatul moel. 

Uuendustegevus võib nõrgendada 

kaasatust, nagu on näha näiteks digitaalsest 

lõhest või tööturu killustatusest. 

Sotsiaalseid uuendusi ja sotsiaalset 

usaldust on näiteks sotsiaalselt muserdatud 

piirkondades ja Euroopa suurlinnades tihti 

keeruline poliitikaga ühitada. Pealegi 

nõuab seos uuendustegevuse ja kodanike 

üha suurenevate nõudmiste vahel 

juhtivatelt poliitikutelt ning 

majandustegelastelt ja aktiivsetelt 

ühiskonnaliikmetelt uusi vastuseid, millega 

eiratakse sektorite, tegevuste, kaupade ja 

teenuste vahele tõmmatud piire. Nähtused 

nagu interneti, finantssüsteemide, vananeva 

majanduse ja ökoloogiliselt mõtleva 

ühiskonna areng näitavad väga selgelt 

vajadust mõelda nendele küsimustele ja 

reageerida neile, võttes samal ajal arvesse 

nende kaasatuse ja uuenduslikkuse mõõdet. 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava, 

innovatiivse ja turvalise ühiskonna 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava ja 

innovatiivse ühiskonna musternäidis. 
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musternäidis. Selleks on vaja 

strateegilisemat meetodit koostööks 

kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 

julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 

seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 

suurendada julgeolekualaste uuringute 

sotsiaalset mõõdet. 

Nende probleemidega tulemuslikult 

tegelemiseks on vaja nii sihtuuringuid kui 

ka alt-üles lähenemisviisi. Ja kõigele 

lisaks on vaja strateegilisemat meetodit 

koostööks kolmandate riikidega. 

6.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 6.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Kõnealused probleemid ei tunnista 

riigipiire ning nõuavad seetõttu liikuvuse 

(inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali, 

ent ka pädevuse ja teadmiste liikuvuse) 

ning institutsioonidevahelise koostöö, 

kultuuride vastastikuse mõju ja 

rahvusvahelise koostöö vormide 
keerukamat võrdlevat analüüsi. Kui neid ei 

mõisteta ega aimata ette paremini, 

sunnivad üleilmastumise jõud Euroopa 

riike koos töötamise asemel omavahel 

konkureerima, millega rõhutataks pigem 

Euroopas esinevaid erinevusi kui ühiseid 

jooni ning õiget tasakaalu koostöö ja 

konkurentsi vahel. Selliste oluliste 

sotsiaalmajanduslike probleemide 

lahendamisega vaid liikmesriigi tasandil 

kaasneb oht kasutada ressursse 

ebatõhusalt, laiendada probleeme teistele 
Euroopa ja väljaspool Euroopat asuvatele 

riikidele ning suurendada sotsiaalseid, 

majanduslikke ja poliitilisi pingeid, millel 

võib olla otsene mõju Euroopa Liidu 

lepingu eesmärkidele, eelkõige lepingu 

I jaotises sätestatud väärtustele. 

Kõnealused probleemid ei tunnista 

riigipiire ning nõuavad seetõttu Euroopa 

ühiskondade keerukamat võrdlevat 

analüüsi. Nende seosed globaliseerumise 

kontekstis järgitava liikmesriikide ja 

Euroopa avaliku poliitikaga nõuavad mitte 

üksnes vastastikku tunnustatavate 

teadusuuringute kavade kehtestamist, 

vaid ka ühiste ja põhjalikumate 

üleeuroopaliste teadmiste loomist, mille 

alusel saaks riiklikke ja üleeuroopalisi 

teadmuspõhiseid tegevuspoliitikaid 

paremini mõista ja hinnata. 

Kaasava, innovatiivse ja turvalise 

ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 

lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 

tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 

samuti tegutsemissuundade määratlemist. 

Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 

lahendada oma probleeme mitte üksnes 

liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 

tegutsedes. See omakorda aitab 

liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 

kogemustest ja võimaldab neil määratleda 

paremini oma konkreetsed meetmed, mis 

on vastavuses riigis valitseva olukorraga. 

Kaasava, innovatiivse ja analüüsiva 

ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 

lahendust, mis hõlmab uute teadmiste ja 

tehnoloogiate arendamist ning 

tegutsemissuundade määratlemist. 

Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 

lahendada oma probleeme mitte üksnes 

liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 

tegutsedes. See omakorda aitab 

liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 

kogemustest ja võimaldab neil määratleda 

paremini oma konkreetsed meetmed, mis 

on vastavuses riigis valitseva olukorraga. 
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Seetõttu on kõnealuse probleemi 

lahendamisel keskseks ülesandeks 

edendada liikmesriikide vahel ja kogu 

maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 

innovaatikakogukondade vahel uusi 

koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 

kodanike ja tööstussektori kaasamise, 

sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 

innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 

ja kaasava avaliku halduse soodustamise 

ning samuti tõenditepõhise 

poliitikakujunduse edendamise poole, et 

suurendada kõikide nende tegevuste 

tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 

aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 

silmis. Seoses sellega on teadus- ja 

innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 

teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 

eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja 

eraelu puutumatuse kaitsmise 

valdkonnas. 

Järjekindlalt püüeldakse aruka ja kaasava 

avaliku halduse soodustamise ning samuti 

tõenditepõhise poliitikakujunduse 

edendamise poole, et suurendada kõikide 

nende tegevuste tähtsust poliitikute, 

majandustegelaste, aktiivsete 

ühiskonnaliikmete ja kodanike silmis. 

Seoses sellega on teadus- ja 

innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 

teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks. 

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 

toetatakse seega liidu peamiste 

poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 

2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 

Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 

sealhulgas katastroofide ennetamise ja 

neile reageerimise strateegia arendamist, 

rakendamist ja kohandamist. Kõik see 

toimub kooskõlas Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmetega. 

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 

toetatakse seega liidu peamiste 

poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 

2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 

arendamist, rakendamist ja kohandamist. 

Kõik see haakub ühise kavandamise 

algatustega ja toimub kooskõlas 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmetega. 

6.3. Peamised tegevussuunad 6.3. Peamised tegevussuunad 

6.3.1. Kaasav ühiskond 6.3.1. Kaasav ühiskond 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 

samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 

poliitilist kaasatust ning positiivset 

kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 

rahvusvaheliste partneritega, kasutades 

selleks tipptasemel teadust ja 

erialadevahelisust, tehnoloogilisi 

edusamme ja organisatsioonilisi 

uuendusi. Siinkohal võib olla suur roll 

uuringutel humanitaarteaduste vallas. 

Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 

Eesmärk on paremini mõista Euroopa 

ühiskondades toimuvaid muutusi, nende 

mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning 

majanduslikule ja poliitilisele kaasatusele 

ning nende peamisi tagajärgi üksikisikute, 

perede ja ühiskondade heaolule ja 

elukvaliteedile. Peamised käsitlemisele 

tulevad probleemid on seotud Euroopa 

sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu 

mudelitega ning vajadusega saada 

märkimisväärselt teadmisi ebavõrdsuse ja 
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kes kujundavad poliitikat, millega 

võideldakse vaesuse vastu ning hoitakse 

ära kõikvõimalike lõhede, 

diskrimineerimise ja ebavõrdsuse (näiteks 

soolise ebavõrdsuse, digitaalsete või 

innovatsioonilõhede) tekkimine Euroopa 

ühiskonnas ning Euroopa ja maailma teiste 

piirkondade vahel. Sellest on eelkõige kasu 

Euroopa 2020. aasta strateegia 

rakendamisel ja kohandamisel ning liidu 

ulatuslikus välistegevuses. Tipptaseme 

saavutamiseks vähem arenenud 

piirkondades võetakse erimeetmeid, 

millega suurendatakse programmis 

„Horisont 2020” osalemist. 

sotsiaalse tõrjutuse, demograafiliste 

muutuste ja ühiskonna vananemise, 

inimeste elukäigu ja perekondlike 

muutuste, töö- ja elutingimuste, rände ja 

liikuvuse, hariduse ja elukestva õppe, 

mitmekeelsuse, sotsiaalpoliitika ja 

valitsemise dünaamika valdkonnas ning 

võtta kõige selle juures arvesse Euroopa 
majanduslikku ja sotsiaalset 

paljutahulisust. Siinkohal võib olla suur 

roll uuringutel sotsiaal- ja 

humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 

pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 

poliitikat, millega võideldakse vaesuse, 

konfliktide, poliitilise ja sotsiaalse 

tõrjutuse vastu ning hoitakse ära 

kõikvõimalike lõhede, diskrimineerimise ja 

ebavõrdsuse (näiteks sooliste, digitaalsete 

või innovatsioonilõhede) tekkimine 

Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 

maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 

on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 

strateegia rakendamisel ja kohandamisel 

ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 

Samuti on tähtis mõista ja uurida 

Euroopa tohutut kultuuripärandit kui 

liidu kodanikke lähendavat ja Euroopa 

ühtekuuluvust tugevdavat vahendit ning 

edendada sellele juurdepääsu ja selle 

säilitamist. 

Tegevuse eesmärk on: Tegevuse eesmärk on: 

(a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 

kaasavat majanduskasvu; 

(a) edendada arukat, jätkusuutlikku ja 

kaasavat majanduskasvu; 

(b) ehitada üles vastupidav ja kaasav 

Euroopa ühiskond; 

(b) ehitada üles vastupidav ja kaasav 

Euroopa ühiskond; 

 (b a) tegelda Euroopa sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja heaolu mudeliga; 

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 

areenil; 

(c) tugevdada Euroopa rolli üleilmsel 

areenil; 

(d) kaotada Euroopas teadus- ja 

innovatsioonilõhe. 

 

6.3.2. Innovatiivne ühiskond 6.3.2. Innovatiivne ja analüüsiv ühiskond 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 
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väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamise ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamisega seotud 

uuringuid, sealhulgas selliseid, mis 

aitavad paremini mõista sotsiaalseid 

piiranguid ja võimalusi ning nende 

tähtsust innovatsiooniprotsessis. 

Tegevuse eesmärk on: Tegevuse eesmärk on: 

(a) tugevdada tõendite baasi ning toetada 

juhtalgatust „Innovatiivne liit” ja Euroopa 

teadusruumi; 

(a) tugevdada tõendite baasi ning toetada 

juhtalgatust „Innovatiivne liit” ja Euroopa 

teadusruumi; 

(b) uurida uusi innovatsioonivorme, 

sealhulgas sotsiaalset uuendustegevust ja 

loovust; 

(b) uurida ja mõista uusi 

innovatsioonivorme, sealhulgas sotsiaalset 

uuendustegevust ja loovust; 

 (b a) uurida protsesse, mis annavad 

loovusele ja innovatsioonile soodsa 

tausta; 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses; 

 

(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 

kolmandate riikidega. 

(d) mõista, kuidas tihe ja tõhus teadus- ja 

tippkoolitusalane koostöö kolmandate 

riikidega toetab innovatsiooni; 

 (d a) edendada kultuuripärandit ja 

Euroopa identiteeti. 

6.3.3. Turvaline ühiskond  

Eesmärk on toetada liidu sise- ja 

välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 

ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 

usaldus ja eraelu puutumatus, 

parandades samal ajal liidu turvalisuse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

ning teenindussektori konkurentsivõimet. 

Selleks arendatakse uuenduslikke 

tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 

kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 

julgeolekuohtude ennetamiseni. 

Eesmärgile keskendunud meetmetega 

lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 

ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 
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riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 

kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 

jne) nõudmised, et võtta arvesse 

julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 

kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 

asjaolusid. 

Tegevuse eesmärk on:  

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 

vastu; 

 

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 

julgeolekut; 

 

(c) tagada küberjulgeolek;  

(d) suurendada Euroopa võimet panna 

vastu kriisidele ja katastroofidele; 

 

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 

vabadus ning suurendada julgeoleku 

sotsiaalset mõõdet. 

 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Turvaline ühiskond – Euroopa ja 

tema kodanike vabaduse ja turvalisuse 

kaitsmine 

 6 a.1. Erieesmärk 

 Erieesmärk on edendada turvalist 

Euroopa ühiskonda seoses ülemaailmse 

vastastikuse sõltuvuse ja ohtude 

suurenemisega, tugevdades samal ajal 

Euroopa vabaduse ja õiguse kultuuri ja 

selle järgimist. 

 Euroopa ei ole kunagi varem olnud nii 

rahumeelselt ühtne ning Euroopa 

kodanike julgeoleku tase on maailma 

teiste osadega võrreldes 

tähelepanuväärselt kõrge. Samas on 

Euroopa jäänud haavatavaks järjest 

suurema globaliseerumise tingimustes, 

kus ühiskondi ähvardavad 
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julgeolekuohud ja –probleemid muutuvad 

üha ulatuslikumaks ja keerukamaks. 

 Suurte sõjaliste kallaletungide oht on 

taandunud ning julgeolekumured 

koonduvad uutele mitmetahulistele, 

vastastikku seotud ja piiriülestele 

ohtudele. Seega on julgeoleku mõiste 

laienenud puhtsõjaliselt tähenduselt 

muudele sellistele küsimustele nagu 

inimõigused, keskkonnaseisundi 

halvenemine, poliitiline stabiilsus ja 

demokraatia, sotsiaalprobleemid, 

kultuuriline ja usuline identiteet ja 

sisseränne. Sellises olukorras on sise- ja 

välisjulgeoleku küsimused lahutamatult 

seotud. Praegused ohud vabadusele ja 

julgeolekule on arvukad, keerukad ja 

muutuvad ning hõlmavad muu hulgas 

terrorismi, organiseeritud kuritegevust, 

küberrünnakuid, piraatlust, piirkondlikku 

ebastabiilsust või loodus- ja inimtekkelisi 

katastroofe, vägivalda, eraelu 

puutumatuse rikkumist ning muud liiki 

sotsiaalseid või majanduslikke häireid. 

Need ohud mõjutavad kodanikke ning 

avaldavad mõju usaldusele, hoolivusele ja 

kommunikatsioonile ning omavad ka 

sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning 

nõuavad vastavalt suurt hulka ennetavaid 

ja vastumeetmeid. 

 Kuritegevuse, terrorismi, ebaseadusliku 

tegevuse, vägivalla ja katastroofidega 

seotud otsesed kulud olid Euroopas 

2010. aastal hinnanguliselt vähemalt 

650 miljardit eurot (umbes 5 % ELi 

SKPst). Terrorismi saatuslikud tagajärjed 

on ilmnenud mitmel pool Euroopas ning 

läinud maksma tuhandeid inimelusid ja 

põhjustanud suurt majanduslikku kahju. 

 Kodanikud, ettevõtted ja institutsioonid 

vahetavad sotsiaal-, finants- ja 

kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 

tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 

interneti arenguga on kaasnenud ka 

küberkuritegevus, mis läheb igal aastal 

maksma miljardeid eurosid, ja eraelu 

puutumatuse rikkumine, mis mõjutab 
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üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 

 Küberkuriteod on avaldamas tõsist mõju 

ka kriitilise tähtsusega taristutele. 

Igapäevaelus esinevatest ootamatutest 

olukordadest tingitud ebakindluse 

süvenemine mõjutab tõenäoliselt 

kodanike usaldust mitte üksnes 

institutsioonide, vaid ka üksteise vastu. 

 Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 

ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 

mõista ebaturvalisuse algpõhjuseid ja 

nendega tegelda ning töötada välja ja 

rakendada innovatiivseid tehnoloogiaid, 

lahendusi, prognoosimisvahendeid ja 

teadmisi, stimuleerida tarnijate ja 

kasutajate koostööd, leida 

tsiviiljulgeolekulahendusi, parandada 

Euroopa turvalisuse ja teenustesektori 

konkurentsivõimet ning võidelda 

inimõiguste ja eraelu puutumatuse 

kuritarvitamise ja rikkumiste vastu 

internetis ja mujal, tagades samal ajal 

Euroopa kodanike individuaalsed õigused 

ja vabaduse. 

 Selleks et veelgi tõhustada piiriülest 

koostööd erinevate hädaabiteenistuste 

vahel, tuleks tähelepanu pöörata 

koostalitlus- ja standardimistegevusele. 

 Ja veel – kuna julgeolekupoliitika peaks 

olema tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, 

on tähtis suurendada julgeolekualaste 

uuringute sotsiaalset mõõdet. 

 Põhiväärtuste austamine on iga tõhusa 

julgeolekualase uurimistöö ja poliitika 

komponent. Julgeolekuprobleemidele 

lahenduste otsimine ja nende lahenduste 

rakendamine eeldab selliste väärtuste 

austamist nagu vabadus, demokraatia, 

võrdsus ja õigusriigi põhimõtted. See peab 

olema igasuguse Euroopa kodanike 

julgeolekut tagava tegevuse aluseks. 

 6 a.2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

 Ükski liikmesriik ei suuda omaette neile 

ohtudele vastu astuda, sest enamik 

julgeolekuohtusid on piiri- ja 
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valdkonnaülesed ning nõuavad seetõttu 

ulatuslikku ja keerukat võrdlusanalüüsi 

ning tugevdatud institutsioonidevahelist ja 

rahvusvahelist koostööd. 

 Vabaduse ja turvalisuse kaitseks peab EL 

tulemuslikult tegutsema, kasutades 

põhjalikku ja innovatiivset julgeoleku 

tagamise vahendite kompleksi. Teadus- ja 

uuendustegevusel võib olla jõukasutusel 

selge tugiroll, kuid nemad üksi ei saa 

julgeolekut tagada. Teadus- ja 

uuendustegevuse eesmärk peaks olema 

julgeolekuohtude mõistmine, ennetamine 

ja tõrjumine, ettevalmistustöö ja 

kaitsetegevus. Ka ei saa sügavaid 

julgeolekuprobleeme lahendada 

valdkondlike ja üksikmeetmetega – pigem 

läheb tarvis ambitsioonikamat, 

koordineeritud ja terviklikku 

lähenemisviisi. 

 Käesoleva eesmärgi keskne osa on 

koostöö – nii liikmesriikide vahel kui ka 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

 Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu teadusuuringuteks ja 

innovatsiooniks mõeldud rahaliste 

vahenditega toetatakse seega liidu 

peamiste poliitikavaldkondade, nimelt 

Euroopa 2020. aasta strateegia aruka ja 

kaasava majanduskasvu eesmärkide, 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning 

liidu sisejulgeoleku strateegia arendamist, 

rakendamist ja kohandamist. Kõik see 

toimub kooskõlas Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmetega. 

 6 a.3. Peamised tegevussuunad 

 Eesmärk on toetada liidu sise- ja 

välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 

ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 

usaldus ja eraelu puutumatus, 

parandades samal ajal liidu turvalisuse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

ning teenindussektori konkurentsivõimet. 

Meetmete hulka kuulub eelkõige 

ebaturvalisuse ja konfliktide põhjuste 

mõistmine ja keskendumine 
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teadusuuringutele ning uue põlvkonna 

uuenduslike lahenduste väljatöötamisele 

tänu uudsetele ideedele ja 

konstruktsioonidele ning 

koostalitlusvõimelistele standarditele. 

Selleks arendatakse uuenduslikke 

tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 

kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 

julgeolekuohtude ennetamiseni. 

Eesmärgile keskendunud tegevustega 

lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 

ettevõtete, kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja haldusasutuste, 

sealhulgas riiklike ja avaliku sektori 

asutuste) nõudmised, et võtta arvesse 

julgeolekuohtude ja -probleemide ning 

eraelu puutumatuse kaitse arengut ning 

vajalikke sotsiaalseid asjaolusid. 

 Selle eesmärgi raames tehtavate 

teadusuuringute eesmärk on seega ära 

hoida ja tõkestada julgeolekuohte, 

nendeks valmistuda ja nende eest kaitset 

pakkuda ning toetada ühist välis- ja 

julgeolekupoliitikat ja liidu sisejulgeoleku 

strateegiat, sealhulgas katastroofide 

ennetamise ja neile reageerimise 

poliitikat. 

 Tegevuse eesmärk on: 

 (a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 

vastu; 

 (b) kriitilise tähtsusega infrastruktuuride 

kaitse ja nende vastupidavuse tõstmine; 

 (c) tugevdada julgeolekut piirihalduse ja 

meresõiduohutuse kaudu; 

 (d) tagada küberjulgeolek; 

 (e) suurendada Euroopa vastupanuvõimet 

kriisidele ja katastroofidele; 

 (f) tugevdada julgeoleku sotsiaalset 

mõõdet ning tagada privaatsus ja vabadus 

internetis; 

 (g) toetada liidu sise- ja 

välisjulgeolekupoliitikat; 

 (h) tugevdada julgeolekut ja konfliktide 
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ümberkujundamist kolmandates riikides, 

rakendades konfliktiennetust, 

rahutagamist, dialoogi, vahendamist ja 

leppimist ning tsiviiljulgeoleku sektori 

reformi; 

 (i) tõhustada standardimist ja 

koostalitlusvõimet; 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IV osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erieesmärk 1. Erieesmärk 

Erieesmärk on pakkuda liidu poliitika 

eesmärkide täitmiseks kliendikeskset 

teaduslikku ja tehnilist tuge ning reageerida 

samas paindlikult uutele poliitilistele 

nõudmistele. 

Erieesmärk on pakkuda liidu poliitika 

eesmärkide täitmiseks kliendikeskset 

teaduslikku ja tehnilist tuge ning reageerida 

samas paindlikult uutele poliitilistele 

nõudmistele. 

2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Liit on visandanud 2020. aastani 

kõrgelennulise tegevuskava, milles 

käsitletakse mitmeid keerukaid ja 

omavahel seotud probleeme, näiteks 

loodusvarade säästvat majandamist ja 

konkurentsivõimet. Nende probleemide 

edukaks lahendamiseks on vaja korralikke 

teaduslikke tõendusmaterjale, mis ületavad 

teadusvaldkondade piire ja võimaldavad 

tegutsemissuundi usaldusväärselt hinnata. 

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 

vajalikku teaduslikku ja tehnilist tuge kogu 

poliitikakujundamise tsükli vältel – alates 

poliitika loomisest kuni selle rakendamise 

ja hindamiseni – ning tugevdab sellega 

veelgi oma teaduslikku rolli liidu poliitika 

kujundamisel. Selleks suunab 

Teadusuuringute Ühiskeskus oma 

teadustegevuse selgelt liidu poliitika 

esmatähtsate eesmärkide täitmisele ning 

suurendab samas valdkonnaüleseid 

pädevusi. Ühiskeskuse erihuvide (nii era- 

kui ka riiklike huvide) sõltumatus koos 

keskuse teadus- ja tehnikaalase nõuandja 

Liit on visandanud 2020. aastani 

kõrgelennulise tegevuskava, milles 

käsitletakse mitmeid keerukaid ja 

omavahel seotud probleeme, näiteks 

loodusvarade säästvat majandamist ja 

konkurentsivõimet. Nende probleemide 

edukaks lahendamiseks on vaja korralikke 

teaduslikke tõendusmaterjale, mis ületavad 

teadusvaldkondade piire ja võimaldavad 

tegutsemissuundi usaldusväärselt hinnata. 

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 

vajalikku teaduslikku ja tehnilist tuge kogu 

poliitikakujundamise tsükli vältel – alates 

poliitika loomisest kuni selle rakendamise 

ja hindamiseni – ning tugevdab sellega 

veelgi oma teaduslikku rolli liidu poliitika 

kujundamisel. Selleks suunab 

Teadusuuringute Ühiskeskus oma 

teadustegevuse selgelt liidu poliitika 

esmatähtsate eesmärkide täitmisele ning 

suurendab samas valdkonnaüleseid 

pädevusi. Ühiskeskuse erihuvide (nii era- 

kui ka riiklike huvide) sõltumatus koos 

keskuse teadus- ja tehnikaalase nõuandja 
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rolliga võimaldavad sellel hõlbustada 

vajaliku üksmeele leidmist sidusrühmade 

ja poliitikakujundajate vahel. 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

teadustegevusest on kasu liikmesriikidele 

ja liidu kodanikele, kõige nähtavamalt 

sellistes valdkondades nagu tervishoid ja 

tarbijakaitse, keskkond, ohutus ja julgeolek 

ning kriiside ja katastroofide ohjamine. 

rolliga võimaldavad sellel hõlbustada 

vajaliku üksmeele leidmist sidusrühmade 

ja poliitikakujundajate vahel. Liikmesriigid 

ja piirkonnad saavad kasu 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 

teadustegevusest ja tema toetusest nende 

aruka spetsialiseerimise strateegiatele, 

kõige nähtavamalt sellistes valdkondades 

nagu tervishoid ja tarbijakaitse, keskkond, 

ohutus ja julgeolek ning kriiside ja 

katastroofide ohjamine. Nimetatud 

uuringud toovad kasu ka ELi kodanikele. 

Teadusuuringute Ühiskeskus on Euroopa 

teadusruumi lahutamatu osa ja jätkab selle 

toimimise aktiivset toetamist, tehes tihedat 

koostööd partnerite ja sidusrühmadega, 

avades juurdepääsu teadusruumi 

võimalustele ja koolitades teadlasi. Sellega 

aidatakse ka lõimuda uutel liikmesriikidel 

ja assotsieerunud riikidel, kellele 

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 

edaspidigi süvendatud koolitust Euroopa 

Liidu õiguse teadusliku ja tehnilise baasi 

kohta. Teadusuuringute Ühiskeskus 

kooskõlastab oma tegevust programmi 

„Horisont 2020” teiste asjakohaste 

erieesmärkidega. Et täiendada oma 

otsemeetmeid ning edendada Euroopa 

teadusruumis edasist lõimumist ja 

võrgustike loomist, võib Teadusuuringute 

Ühiskeskus osaleda ka programmi 

„Horisont 2020” kaudsetes meetmetes ja 

kooskõlastamisvahendites valdkondades, 

milles keskusel on lisaväärtuse loomiseks 

vajalikud teadmised. 

Teadusuuringute Ühiskeskus on Euroopa 

teadusruumi lahutamatu osa ja jätkab selle 

toimimise aktiivset toetamist, tehes tihedat 

koostööd partnerite ja sidusrühmadega, 

avades juurdepääsu teadusruumi 

võimalustele ja koolitades teadlasi. Sellega 

aidatakse ka lõimuda uutel liikmesriikidel 

ja assotsieerunud riikidel, kellele 

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub 

edaspidigi süvendatud koolitust Euroopa 

Liidu õiguse teadusliku ja tehnilise baasi 

kohta. Teadusuuringute Ühiskeskus 

kooskõlastab oma tegevust programmi 

„Horisont 2020” teiste asjakohaste 

erieesmärkidega. Et täiendada oma 

otsemeetmeid ning edendada Euroopa 

teadusruumis edasist lõimumist ja 

võrgustike loomist, võib Teadusuuringute 

Ühiskeskus osaleda ka programmi 

„Horisont 2020” kaudsetes meetmetes ja 

kooskõlastamisvahendites valdkondades, 

milles keskusel on lisaväärtuse loomiseks 

vajalikud teadmised. 

3. Peamised tegevussuunad 3. Peamised tegevussuunad 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus 

programmis „Horisont 2020” keskendub 

liidu poliitika esmatähtsatele eesmärkidele 

ja neis käsitletud ühiskondlikele 

probleemidele, tegevus on kooskõlas 

Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning selle 

peamiste eesmärkidega aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, 

turvalisuse ja kodakondsuse ning globaalse 

Euroopa valdkonnas. 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus 

programmis „Horisont 2020” keskendub 

liidu poliitika esmatähtsatele eesmärkidele 

ja neis käsitletud ühiskondlikele 

probleemidele, tegevus on kooskõlas 

Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning selle 

peamiste eesmärkidega aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, 

turvalisuse ja kodakondsuse ning globaalse 

Euroopa valdkonnas. 
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Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 

pädevusvaldkonnad on energeetika, 

transport, keskkond ja kliimamuutus, 

põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 

tervishoid ja tarbijakaitse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 

ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 

programmi puhul ka 

tuumaenergiavaldkonnas). 

Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 

pädevusvaldkonnad on energeetika, 

transport, keskkond ja kliimamuutus, 

põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 

tervishoid ja tarbijakaitse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 

ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 

programmi puhul ka 

tuumaenergiavaldkonnas). Euroopa 

teadusruumi kujundamisel viiakse 

Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevusi 

nendes valdkondades ellu piirkondade, 

liikmesriikide või liidu tasandi 

asjakohaseid algatusi arvestades. 

Võime käsitleda poliitikakujundamise 

tsüklit tervikuna ja hinnata 

tegutsemissuundi avardab 

pädevusvaldkondi märkimisväärselt. 

Sellega suurendatakse suutlikkust 

järgmistes valdkondades: 

Võime käsitleda poliitikakujundamise 

tsüklit tervikuna ja hinnata 

tegutsemissuundi avardab 

pädevusvaldkondi märkimisväärselt. 

Sellega suurendatakse suutlikkust 

järgmistes valdkondades: 

(a) prognoosimine ja ennetamine – 

kogutakse strateegilist teavet, mis käsitleb 

teaduses, tehnoloogias ja ühiskonnas 

levivaid suundumusi ja toimuvaid 

sündmusi ning nende võimalikku mõju 

avalikule poliitikale; 

(a) prognoosimine ja ennetamine – 

kogutakse strateegilist teavet, mis käsitleb 

teaduses, tehnoloogias ja ühiskonnas 

levivaid suundumusi ja toimuvaid 

sündmusi ning nende võimalikku mõju 

avalikule poliitikale; 

(b) majandus – luuakse terviklik teenus, 

mis hõlmab nii teaduslikke ja tehnilisi kui 

ka makromajanduslikke aspekte; 

(b) majandus – luuakse terviklik teenus, 

mis hõlmab nii teaduslikke ja tehnilisi kui 

ka makromajanduslikke aspekte; 

(c) modelleerimine – keskendutakse 

jätkusuutlikkusele ja majandusele ning 

vähendatakse seoses oluliste 

stsenaariumide analüüsimisega komisjoni 

sõltuvust välishindajatest; 

(c) modelleerimine – keskendutakse 

jätkusuutlikkusele ja majandusele ning 

vähendatakse seoses oluliste 

stsenaariumide analüüsimisega komisjoni 

sõltuvust välishindajatest; 

(d) poliitika analüüsimine – võimaldatakse 

tegutsemissuundade valdkonnaülest 

uurimist; 

(d) poliitika analüüsimine – võimaldatakse 

tegutsemissuundade valdkonnaülest 

uurimist; 

(e) mõjuhinnangud – esitatakse teaduslikke 

tõendusmaterjale valitud tegutsemissuuna 

toetuseks. 

(e) mõjuhinnangud – esitatakse teaduslikke 

tõendusmaterjale valitud tegutsemissuuna 

toetuseks. 

Teadusuuringute Ühiskeskus seab oma 

sihiks jätkuvalt teaduse tipptaseme kui 

usaldusväärse ja kindla teadusliku ja 

tehnilise toe pakkumise aluse. Selleks 

tugevdab ühiskeskus näiteks kaudsetes 

meetmetes osalemise teel koostööd 

Teadusuuringute Ühiskeskus seab oma 

sihiks jätkuvalt teaduse tipptaseme kui 

usaldusväärse ja kindla teadusliku ja 

tehnilise toe pakkumise aluse. Selleks 

tugevdab ühiskeskus näiteks kaudsetes 

meetmetes osalemise teel koostööd 
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Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega. 

Teadusuuringute Ühiskeskus teeb ka 

eesliiniuuringuid ja arendab valikuliselt 

asjaomastes kujunemisjärgus olevates 

valdkondades välja oma pädevust. 

Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega. 

Teadusuuringute Ühiskeskus teeb ka 

eesliiniuuringuid ja arendab valikuliselt 

asjaomastes kujunemisjärgus olevates 

valdkondades välja oma pädevust. 

Teadusuuringute Ühiskeskus võtab 

tähelepanu keskmesse alljärgneva. 

Teadusuuringute Ühiskeskus võtab 

tähelepanu keskmesse alljärgneva. 

3.1 Tipptasemel teadus 3.1 Tipptasemel teadus 

Tuleb teha teadusuuringuid, et suurendada 

poliitikakujundamisel kasutatavat 

teaduspõhist tõendite baasi ning uurida 

(sealhulgas eesliiniprogrammi abil) alles 

kujunemisjärgus olevaid teadus- ja 

tehnoloogiavaldkondi. 

Tuleb teha teadusuuringuid, et suurendada 

poliitikakujundamisel kasutatavat 

teaduspõhist tõendite baasi ning uurida 

(sealhulgas eesliiniprogrammi abil) alles 

kujunemisjärgus olevaid teadus- ja 

tehnoloogiavaldkondi. 

3.2 Juhtpositsioon tööstuses 3.2 Juhtpositsioon tööstuses 

Tuleb suurendada Euroopa 

konkurentsivõimet. Selleks tuleb toetada 

standardimisprotsessi ja standardeid, 

kasutades ühiste normide kehtestamisele 

eelnevaid teadusuuringuid, etalonainete ja 

võrdlusmõõtmiste arendamist ning 

meetodite ühtlustamist viies keskses 

valdkonnas (energeetika, transport, 

digitaalne tegevuskava, julgeolek ja 

ohutus, tarbijakaitse). Tuleb hinnata uute 

tehnoloogiate ohutust sellistes 

valdkondades nagu energeetika, transport, 

tervishoid ja tarbijakaitse. Eelkõige 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 

tuleb hõlbustada kosmosetehnoloogia ja 

selle valdkonnaga seotud andmete 

kasutamist, ühtlustamist ja kinnitamist. 

Tuleb suurendada Euroopa 

konkurentsivõimet. Selleks tuleb toetada 

standardimisprotsessi ja standardeid, 

kasutades ühiste normide kehtestamisele 

eelnevaid teadusuuringuid, etalonainete ja 

võrdlusmõõtmiste arendamist ning 

meetodite ühtlustamist viies keskses 

valdkonnas (energeetika, transport, 

digitaalne tegevuskava, julgeolek ja 

ohutus, tarbijakaitse). Tuleb hinnata uute 

tehnoloogiate ohutust sellistes 

valdkondades nagu energeetika, transport, 

tervishoid ja tarbijakaitse. Eelkõige 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 

tuleb hõlbustada kosmosetehnoloogia ja 

selle valdkonnaga seotud andmete 

kasutamist, ühtlustamist ja kinnitamist. 

3.3 Ühiskonnaprobleemid 3.3 Ühiskonnaprobleemid 

(a) Tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu 

(a) Tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu 

Tuleb edendada tervishoidu ja 

tarbijakaitset ning pakkuda selleks 

teaduslikku ja tehnilist tuge sellistes 

valdkondades nagu toit, loomasööt, 

tarbekaubad, keskkond ja tervishoid, 

tervishoiuga seotud diagnostika ja 

sõeluuringud ning toitumine. 

Tuleb edendada tervishoidu ja 

tarbijakaitset ning pakkuda selleks 

teaduslikku ja tehnilist tuge sellistes 

valdkondades nagu toit, loomasööt, 

tarbekaubad, keskkond ja tervishoid, 

tervishoiuga seotud diagnostika ja 

sõeluuringud ning toitumine. 

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- merendusuuringud 

(b) Toidu kvaliteet, toiduohutus ja toiduga 

kindlustatus, säästev põllumajandus ja 
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ning biomajandus metsandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biopõhised tööstusharud 

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- ja 

kalanduspoliitika arendamist, rakendamist 

ja kontrollimist, sealhulgas toiduohutust ja 

toiduga kindlustatust ning biomajanduse 

arendamist ning kasutada selleks näiteks 

toodangu prognoose, tehnilisi ja 

sotsiaalmajanduslikke analüüse ja 

mudeleid, ning edendada tervet ja 

tootlikku merekeskkonda. 

(c) Turvaline, puhas ja tõhus energia (c) Turvaline, puhas ja tõhus energia 

Tuleb toetada 20-20-20 kliima- ja 

energiaeesmärke ning uurida selleks 

energiavarustuse, tõhususe, vähese CO2-

heitega tehnoloogiate ning energia/elektri 

ülekandevõrkude tehnoloogilisi ja 

majanduslikke tahke. 

Tuleb toetada 20-20-20 kliima- ja 

energiaeesmärke ning uurida selleks 

energiavarustuse, tõhususe, vähese CO2-

heitega tehnoloogiate ning energia/elektri 

ülekandevõrkude tehnoloogilisi ja 

majanduslikke tahke. 

(d) Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport 

(d) Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport ning liikuvus 

Liidu jätkusuutliku, ohutu ja turvalise 

inimeste ja kaupade liikumise poliitikat 

tuleb toetada laboriuuringute ning 

modelleerimis- ja järelevalvemeetoditega – 

transpordi valdkonnas ka selliste vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatega nagu 

elektrifitseerimine, keskkonnasäästlikud ja 

tõhusad sõidukid ning alternatiivsed 

kütused ja arukad liikuvussüsteemid. 

Liidu jätkusuutliku, ohutu ja turvalise 

inimeste ja kaupade liikumise poliitikat 

tuleb toetada laboriuuringute ning 

modelleerimis- ja järelevalvemeetoditega – 

transpordi valdkonnas ka selliste vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatega nagu 

elektrifitseerimine, keskkonnasäästlikud ja 

tõhusad sõidukid ning alternatiivsed 

kütused ja arukad liikuvussüsteemid. 

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained 

(e) Kliimameetmed, keskkond, 

ressursitõhusus ja toorainete kestlik 

kasutamine 

Tuleb uurida loodusvarade säästva 

majandamisega seotud valdkonnaüleseid 

probleeme. Selleks tuleb jälgida peamisi 

keskkonnamuutujaid ja töötada 

säästlikkuse hindamiseks välja terviklik 

modelleerimisraamistik. 

Tuleb uurida loodusvarade säästva 

majandamisega seotud valdkonnaüleseid 

probleeme. Selleks tuleb jälgida peamisi 

keskkonnamuutujaid ja töötada 

säästlikkuse hindamiseks välja terviklik 

modelleerimisraamistik. 

Tuleb toetada ressursitõhusust, heitkoguste 

vähendamist ja toorainete jätkusuutlik 

tarnimine ning anda selleks terviklik 

sotsiaalne, keskkonnaalane ja majanduslik 

hinnang keskkonnasäästlikele 

tootmisprotsessidele, tehnoloogiatele, 

toodetele ja teenustele. 

Tuleb toetada ressursitõhusust, heitkoguste 

vähendamist ja toorainete jätkusuutlik 

tarnimine ning anda selleks terviklik 

sotsiaalne, keskkonnaalane ja majanduslik 

hinnang keskkonnasäästlikele 

tootmisprotsessidele, tehnoloogiatele, 

toodetele ja teenustele. 



 

RR\922943ET.doc 221/607 PE489.637v03-00 

 ET 

Tuleb teadusuuringute abil toetada liidu 

arengupoliitika eesmärke, et tagada tähtsate 

loodusvarade piisavad varud, ning 

keskenduda keskkonna ja loodusvaradega 

seotud näitajate kontrollimisele, 

analüüsidele toiduohutuse ja toiduga 

kindlustatuse vallas ning teadmussiirdele. 

Tuleb teadusuuringute abil toetada liidu 

arengupoliitika eesmärke, et tagada tähtsate 

loodusvarade piisavad varud, ning 

keskenduda keskkonna ja loodusvaradega 

seotud näitajate kontrollimisele, 

analüüsidele toiduohutuse ja toiduga 

kindlustatuse vallas ning teadmussiirdele. 

(f) Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond 

(f) Euroopa mõistmine muutuvas 

maailmas – kaasav, innovatiivne ja 

analüüsiv ühiskond 

Teadusuuringute ja innovatsiooni ajendite 

ja takistuste makromajandusliku analüüsiga 

ning metoodika, tulemustabelite ja näitajate 

väljatöötamisega tuleb aidata kaasa 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

rakendamisele ja kontrollimisele. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni ajendite 

ja takistuste makromajandusliku analüüsiga 

ning metoodika, tulemustabelite ja näitajate 

väljatöötamisega tuleb aidata kaasa 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

rakendamisele ja kontrollimisele. 

Tuleb toetada Euroopa teadusruumi ning 

jälgida selleks teadusruumi toimimist, 

analüüsida ajendeid ja takistusi, mis 

puudutavad selle põhiosi, samuti 

kujundada teadusvõrgustikke, pakkuda 

koolitust ning avada Teadusuuringute 

Ühiskeskuse võimalused ja andmebaasid 

kasutajatele liikmesriikides ja 

assotsieerunud riikides. 

Tuleb toetada Euroopa teadusruumi ning 

jälgida selleks teadusruumi toimimist, 

analüüsida ajendeid ja takistusi, mis 

puudutavad selle põhiosi, samuti 

kujundada teadusvõrgustikke, pakkuda 

koolitust ning avada Teadusuuringute 

Ühiskeskuse võimalused ja andmebaasid 

kasutajatele liikmesriikides ja 

assotsieerunud riikides. 

Digitaalse arengukava majandus- ja 

sotsiaalaspektide (digitaalse majanduse, 

digitaalse ühiskonna, digitaalse eluviisi) 

kvalitatiivse ja kvantitatiivse 

analüüsimisega tuleb aidata kaasa selle 

kava põhieesmärkide saavutamisele. 

Digitaalse arengukava majandus- ja 

sotsiaalaspektide (digitaalse majanduse, 

digitaalse ühiskonna, digitaalse eluviisi) 

kvalitatiivse ja kvantitatiivse 

analüüsimisega tuleb aidata kaasa selle 

kava põhieesmärkide saavutamisele. 

 (f a) Turvaline ühiskond – Euroopa ja 

tema kodanike vabaduse ja turvalisuse 

kaitsmine 

Tuleb toetada liidusisest ohutust ja 

julgeolekut, tuvastades eluliselt tähtsate 

ühiskondlike funktsioonide osana toimivate 

oluliste taristute haavatavuse ja seda 

hinnates ning hinnates digitaalse 

identiteediga seotud tehnoloogiate 

tõhusust. Tänapäevaste teabe kogumise ja 

analüüsimise vahendite ning samuti kriisi 

ohjamise vahendite väljatöötamisega tuleb 

lahendada üleilmse julgeoleku probleeme, 

sealhulgas vältida hübriidohtude tekkimist. 

Tuleb toetada liidusisest ohutust ja 

julgeolekut, tuvastades eluliselt tähtsate 

ühiskondlike funktsioonide osana toimivate 

oluliste taristute haavatavuse ja seda 

hinnates ning hinnates digitaalse 

identiteediga seotud tehnoloogiate 

tõhusust, sotsiaalseid ja eetilisi omadusi. 

Tänapäevaste teabe kogumise ja 

analüüsimise vahendite ning samuti kriisi 

ohjamise vahendite väljatöötamisega tuleb 

lahendada üleilmse julgeoleku probleeme, 
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sealhulgas vältida hübriidohtude tekkimist. 

Tuleb suurendada liidu suutlikkust ohjata 

loodusõnnetusi ja inimese põhjustatud 

katastroofe. Selleks tuleb tugevdada 

järelevalvet taristute üle ning töötada välja 

üleilmsed erinevate ohtude puhul 

rakendatavad varajase hoiatamise ja riskide 

ohjamise teabesüsteemid, kasutades 

satelliidipõhiseid Maa kaugseire 

raamistikke. 

Tuleb suurendada liidu suutlikkust ohjata 

loodusõnnetusi ja inimese põhjustatud 

katastroofe. Selleks tuleb tugevdada 

järelevalvet taristute üle ning töötada välja 

katseseadmed, üleilmsed erinevate ohtude 

puhul rakendatavad varajase hoiatamise ja 

riskide ohjamise teabesüsteemid, kasutades 

satelliidipõhiseid Maa kaugseire 

raamistikke. 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erieesmärk 1. Erieesmärk 

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 

innovatsiooni ja hariduse teadmiste 

kolmnurk ning suurendada sel viisil liidu 

innovatsioonivõimet ja lahendada 

ühiskonnaprobleeme. 

Erieesmärk on lõimida teadusuuringute, 

innovatsiooni ja hariduse teadmiste 

kolmnurk ning suurendada, kiirendada ja 

laiendada sel viisil liidu 

innovatsioonivõimet ja lahendada eelkõige 

ühiskonnaprobleeme. 

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, vähene ettevõtlikkus ja 

ettevõtlustegevus, erainvesteeringute 

vähene kaasamine uurimis- ja 

arendustegevusse, tippteaduse keskuste 

ressursside, sealhulgas inimressursside 

ulatus, mis on üleilmses konkurentsis 

püsimiseks ebapiisav, ning liiga palju 

tõkkeid, mis takistavad kõrghariduse, 

teadustegevuse ja ettevõtluse teadmiste 

kolmnurgas Euroopa tasandil koostööd. 
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2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

Selleks, et Euroopa püsiks rahvusvahelises 

konkurentsis, tuleb nimetatud puudujäägid 

kõrvaldada. Eespool kindlaks tehtud 

probleemid on omased kõikidele 

liikmeriikidele ja mõjutavad liidu 

innovatsioonivõimet tervikuna. 

Selleks, et Euroopa püsiks rahvusvahelises 

konkurentsis, tuleb nimetatud puudujäägid 

kõrvaldada. Eespool kindlaks tehtud 

probleemid on omased kõikidele 

liikmeriikidele ja mõjutavad liidu 

innovatsioonivõimet tervikuna. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 

kõrgetasemelise kõrghariduse, 

teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 

luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 

soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 

uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 

EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 

kõrgetasemelise kõrghariduse, 

teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 

luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 

soodsa keskkonna, ergutab ja toetab 

ettevõtlikku ja kogemustega uut ettevõtjate 

põlvkonda ning stimuleerib uute 

innovatiivsete tütarettevõtete ja 

äriühingute loomist. Niiviisi aitab EIT 

igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele Eeskätt EIT 

tegevus teadmis- ja 

innovaatikakogukondade kaudu aitab 

täita programmi „Horisont 2020” raames 

seatud erieesmärke 

„Ühiskonnaprobleemid” ning 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas”. Lisaks 

peaksid EIT ning selle teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad tugevdama 

sünergiat ja koostoimet programmi 

„Horisont 2020” eri sammaste vahel ning 

muude asjakohaste algatustega. 

Hariduse ja ettevõtluse lõimimine 

teadusuuringute ja innovatsiooniga 

Hariduse ja ettevõtluse lõimimine 

teadusuuringute ja innovatsiooniga 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 

lõimida haridus ja ettevõtlus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 

luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 

liidusisesed ja piiriülesed seosed. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eriülesanne on 

lõimida kõrgharidus ja ettevõtlus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga ning 

luua sel moel ühtses innovatsiooniahelas 

liidusisesed ja piiriülesed seosed, mille 

tulemusena tuuakse turule rohkem 

innovatiivseid tooteid, teenuseid ja 
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protsesse. 

Äriloogika ja tulemustele suunatud 

käsitlusviis 

Äriloogika ja tulemustele suunatud 

käsitlusviis 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 

innovaatikakogukondades on vastavuses 

äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 

juhtimine – iga teadmis- ja 

innovaatikakogukonna tegevust suunab 

tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 

otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 

innovaatikakogukonna partnereid 

iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad peavad esitama 

igal aastal äriplaani – sealhulgas 

kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 

teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 

loomiseni –, milles on esitatud selged 

eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 

ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 

Praegused teadmis- ja 

innovaatikakogukondade suhtes 

rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 

järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 

kiireid ja asjalikke otsuseid. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 

innovaatikakogukondades on vastavuses 

äriloogikaga ning orienteeritud 

tulemustele. Eeltingimus on kindlakäeline 

juhtimine – iga teadmis- ja 

innovaatikakogukonna tegevust suunab 

tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 

otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 

innovaatikakogukonna partnereid 

iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad peavad esitama 

igal aastal äriplaani – sealhulgas 

kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 

teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 

loomiseni –, milles on esitatud selged 

eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 

ka ühiskonda mõjutavad tulemused, ning 

selge lisandväärtuse, mille annab 

tulemustele orienteeritud lähenemisviis. 

Praegused teadmis- ja 

innovaatikakogukondade suhtes 

rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 

järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 

kiireid ja asjalikke otsuseid ning teadmis- 

ja innovaatikakogukonnad peaksid olema 

võimelised kasutama investeeringuid ja 

tagama ettevõtlussektori pikaajalise 

osaluse. Seejuures peavad teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad, keda 

rahastatakse ka avalikest allikatest, jääma 

aruandekohustuslikuks ning toimima 

avatult ja läbipaistvalt, eriti teiste oma 

tegevusvaldkonna osapoolte suhtes. 

Killustatusest jagusaamine pikaajalise 

integreeritud partnerluse abil 

Killustatusest jagusaamine pikaajalise 

integreeritud partnerluse abil 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad on äärmiselt 

lõimunud üksused, mis koondavad 

tööstussektori, kõrghariduse ning teadus- ja 

tehnoloogiainstituutide tippspetsialiste. 

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 

võimaldavad maailmatasemel partneritel 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad on äärmiselt 

lõimunud üksused, mis koondavad 

tööstussektori, sh VKEde, kõrghariduse 

ning teadus- ja tehnoloogiainstituutide 

tippspetsialiste. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad võimaldavad 



 

RR\922943ET.doc 225/607 PE489.637v03-00 

 ET 

moodustada uusi piiriüleseid koosseise, 

kasutada võimalikult tõhusalt 

olemasolevaid vahendeid ja avada uute 

väärtusahelate loomisega juurdepääs uutele 

ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 

ulatuslikumaid ülesandeid. 

maailmatasemel partneritel moodustada 

uusi piiriüleseid koosseise, kasutada 

võimalikult tõhusalt olemasolevaid 

vahendeid ja avada uute väärtusahelate 

loomisega juurdepääs uutele 

ärivõimalustele, täites suurema riskiga ja 

ulatuslikumaid ülesandeid. Tähtis on, et 

teadmis- ja innovaatikakogukonnad 

võimaldaksid VKEdel täiel määral kogu 

oma tegevuses osaleda: osa teadmis- ja 

innovaatikakogukondade 

kasvustrateegiast peaks seisnema uute 

ideedega uute tulijate kaasamises ja eriti 

VKEde osaluse suurendamises. 

Euroopa peamise vara ehk üliandekate 

inimeste toetamine uuendustegevuses  

Euroopa peamise vara ehk üliandekate 

inimeste toetamine uuendustegevuses 

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 

nende koostoimet, asetades oma 

innovatsioonimudeli keskmesse 

üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 

jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 

loovkultuuri ning valdkondadevahelist 

haridust ning annab selleks välja magistri- 

ja doktorikraade, millest peaks kujunema 

tipptaseme rahvusvaheliselt tunnustatud 

kaubamärk. Sel moel edendab EIT 

oluliselt liikuvust teademiste kolmnurga 

sees. 

Anne on uuendustegevuse põhikomponent. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut toetab inimesi ja 

nende koostoimet, asetades oma 

innovatsioonimudeli keskmesse 

üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad. EIT 

jagab andekatele inimestele ettevõtlus- ja 

loovkultuuri ning valdkondadevahelist 

haridust ning annab selleks välja magistri- 

ja doktorikraade, korraldab suve- ja 

kaugkursusi, millest peaks kujunema 

tipptaseme rahvusvaheliselt tunnustatud 

kaubamärk. Sel moel tagab EIT Euroopa 

intellektuaalse kapitali optimaalse arengu 

ja dünaamilise kasutamise ning edendab 
oluliselt liikuvust teadmiste kolmnurga 

sees. 

3. Peamised tegevussuunad 3. Peamised tegevussuunad 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt – 

kuid mitte üksnes – teadmis- ja 

innovaatikakogukondade vahendusel 

selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 

lahendamine on Euroopa ühist tulevikku 

silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad on oma 

strateegiate ja tegevuse määratlemisel 

suuresti sõltumatud, on mitu uuenduslikku 

tunnusjoont omased neile kõigile. Peale 

selle suurendab teadmis- ja 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegutseb peamiselt – 

kuid mitte üksnes – teadmis- ja 

innovaatikakogukondade vahendusel 

selliste ühiskonnaprobleemidega, mille 

lahendamine on Euroopa ühist tulevikku ja 

innovatsioonipotentsiaali pakkumist 
silmas pidades ülitähtis. Ehkki teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad on oma 

strateegiate ja tegevuse määratlemisel 

suuresti sõltumatud, on neile kõigile 

omased mitu uuenduslikku tunnusjoont, 
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innovaatikakogukondade kogemuste 

kättesaadavaks muutmine kogu liidus ning 

uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 

edendamine EIT mõju. 

millega seoses taotletakse koostööd ja 

sünergiat. Peale selle suurendab EIT mõju 

teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kogemuste kättesaadavaks muutmine kogu 

liidus, heade tavade levitamine teadmiste 

kolmnurga integreerimisviiside kohta, 

ettevõtlikkuse arendamine, täiendavate 

partnerite kaasamise edendamine ning 

uue teadmiste jagamise kultuuri aktiivne 

edendamine. 

(a) Kõrgharidus-, teadus- ja 

innovatsioonitegevuse üleviimine ja 

rakendamine, pidades silmas uute 

ettevõtete loomist 

(a) Kõrgharidus-, teadus- ja 

innovatsioonitegevuse üleviimine ja 

rakendamine, pidades silmas uute 

ettevõtete loomist 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 

täielikult ära inimeste 

innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 

nende ideedest sõltumata nende kohast 

innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 

lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 

olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 

kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 

aitab EIT ideed turule tuua. Peamiselt oma 

teadmis- ja innovaatikakogukondadega 

ning keskendumisega ettevõtliku 

meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 

ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 

teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 

näol, ent ka olemasolevas tööstuses. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eesmärk on kasutada 

täielikult ära inimeste 

innovatsioonipotentsiaal ja saada kasu 

nende ideedest sõltumata nende kohast 

innovatsiooniahelas. Seepärast aitab EIT 

lahendada ka Euroopa paradoksi ehk 

olukorda, kus olemasolev tippteadus ei leia 

kaugeltki täielikku rakendust. Sel viisil 

soodustab EIT teadmiste ja tehnoloogia 

ülekandmist, et ideed turule tuua. EIT 

peab tagama juurdepääsu kõigile 

kvaliteetsetele Euroopa 

teaduskogukondadele. Peamiselt oma 

teadmis- ja innovaatikakogukondadega 

ning keskendumisega ettevõtliku 

meelelaadi edendamisele loob EIT uusi 

ärivõimalusi nii tegevust alustavate kui ka 

teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 

näol, ent ka olemasolevas tööstuses. 

Tehnoloogilise innovatsiooni kõrval 

keskendutakse ka sotsiaalsele ja 

mittetehnoloogilisele innovatsioonile ning 

sotsiaalse ettevõtluse edendamisele. 

(b) Eesrindlikud ja innovatsioonipõhised 

uuringud olulist majanduslikku ja 

ühiskondlikku huvi pakkuvates 

valdkondades 

(b) Eesrindlikud ja innovatsioonipõhised 

uuringud olulist majanduslikku ja 

ühiskondlikku huvi pakkuvates 

valdkondades 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 

tegevuses keskendutakse 

ühiskonnaprobleemidele nagu 

kliimamuutus ja säästev energia, mis on 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 

tegevuses keskendutakse programmis 

„Horisont 2020” seatud 
ühiskonnaprobleemidele nagu 
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tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 

ühiskonnaprobleemide ulatusliku 

lahendamisega edendab EIT 

valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 

käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 

teadustööd teadmis- ja 

innovaatikakogukondades. 

kliimamuutus ja säästev energia, mis on 

tuleviku seisukohast väga tähtsad ja 

pakuvad tõelist innovatsioonipotentsiaali. 

Peamiste ühiskonnaprobleemide ulatusliku 

lahendamisega edendab EIT 

valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 

käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 

teadustööd teadmis- ja 

innovaatikakogukondades. EIT arendab 

eriti mittetehnoloogilise, 

organisatsioonilise ja süsteemse 

innovatsiooni potentsiaali ja sotsiaalset 

ettevõtlust kui vajalikku täiendust tema 

keskendumisele tööstusele ja tehnikale. 

(c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 

inimeste arendamine hariduse ja koolituse 

kaudu 

(c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 

inimeste arendamine hariduse ja koolituse 

kaudu 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 

arengu etappides ning töötab välja uued ja 

uuenduslikud õppekavad, et kajastada 

ühiskondlikest ja majanduslikest 

probleemidest tingitud vajadust uute 

tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 

ülioluline roll julgustada uute 

teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 

liikmesriikides. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 

arengu etappides ning toetab ja hõlbustab 

uute ja uuenduslike õppekavade 

väljatöötamist, et kajastada ühiskondlikest 

ja majanduslikest probleemidest tingitud 

vajadust uute tegevussuundade järele. 

Selleks on EIT-l ülioluline roll julgustada 

uute teaduskraadide ja diplomite 

tunnustamist liikmesriikides. Uute 

profiilide vajaduste analüüsi tuleb lõimida 

sooline mõõde. EIT peab sootundlikumalt 

kavandama haridust ja koolitust ning 

lõimima soolise mõõtme uutesse 

õppekavadesse ja tagama sellega koolituse 

ja hariduse tõhususe ja kvaliteedi, samuti 

nende innovatiivse mõõtme. 

EIT täidab märkimisväärset rolli ka mõiste 

„ettevõtlus” täpsustamisel. Ta kasutab 

selleks haridusprogramme, milles 

edendatakse ettevõtlust teadmistepõhises 

keskkonnas, tugineb uuenduslikule 

teadustegevusele ja aitab leida ühiskonna 

jaoks olulisi lahendusi. 

EIT täidab märkimisväärset rolli ka mõiste 

„ettevõtlus” täpsustamisel. Ta kasutab 

selleks haridusprogramme, milles 

edendatakse ettevõtlust teadmistepõhises 

keskkonnas, tugineb uuenduslikule 

teadustegevusele ja aitab leida ühiskonna 

jaoks olulisi lahendusi. 

(d) Parimate tavade levitamine ja 

süsteemne teadmiste jagamine 

(d) Parimate tavade levitamine ja 

süsteemne teadmiste jagamine 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi eesmärk on olla 
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innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 

leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 

innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 

jagades selleks eri 

levitamismehhanismide – näiteks 

sidusrühmade platvormide ja ühiste 

kavade –vahendusel muu hulgas oma 

teadmis- ja innovaatikakogukondade 

mitmesuguseid kogemusi. 

innovatsioonivaldkonnas uute lahenduste 

leidjana teerajaja ning kujundada ühtne 

innovatsiooni ja teadmussiirde kultuur, 

pöörates erilist tähelepanu VKEdele. See 

on võimalik, kui eri 

levitamismehhanismide – näiteks 

sidusrühmade platvormide, auhindade ja 

konkursside, toote- ja protsessimesside, 

intellektuaalse omandi ja patentide 

ühiskasutuse ja ühiste kavade – 

vahendusel jagatakse muu hulgas oma 

teadmis- ja innovaatikakogukondade 

mitmesuguseid kogemusi. 

(e) Rahvusvaheline mõõde (e) Rahvusvaheline mõõde 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut on teadlik oma 

tegutsemisest üleilmses kontekstis ning 

aitab luua sidemeid oluliste rahvusvaheliste 

partneritega. Laiendades teadmis- ja 

innovaatikakogukondade abil tippkeskusi 

ning edendades uusi haridusvõimalusi, on 

EIT seadnud sihiks muuta Euroopa mujalt 

pärit andekate inimeste jaoks 

ligitõmbavamaks. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut on teadlik oma 

tegutsemisest üleilmses kontekstis ning 

aitab luua sidemeid oluliste rahvusvaheliste 

partneritega. Laiendades teadmis- ja 

innovaatikakogukondade abil tippkeskusi 

ning edendades uusi haridusvõimalusi, on 

EIT seadnud sihiks muuta Euroopa mujalt 

pärit andekate inimeste jaoks 

ligitõmbavamaks. 

(f) Euroopa ulatusliku mõju suurendamine 

uuendusliku rahastamismudeli abil 

(f) Euroopa ulatusliku mõju suurendamine 

uuendusliku rahastamismudeli abil 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 

raamprogrammis „Horisont 2020” 

sätestatud eesmärkide saavutamisele, 

eelkõige lahendades ühiskondlikke 

probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 

valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 

lihtsustatud rahastamis- ja 

juhtimislahendusi ning täidab sellega 

Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 

rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 

sihiks suure võimendava mõju, mis 

saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 

vahendite koondamisega. Peale selle võtab 

EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 

anda instituudi fondist sihtotstarbelist abi 

konkreetse tegevuse jaoks. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 

raamprogrammis „Horisont 2020” 

sätestatud eesmärkide saavutamisele, 

eelkõige lahendades ühiskondlikke 

probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 

valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 

lihtsustatud rahastamis- ja 

juhtimislahendusi ning täidab sellega 

Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 

rolli. Suur osa iga-aastasest rahalisest 

toetusest jagatakse teadmis- ja 

innovaatikakogukondadele konkursi 

korras, mille käigus hinnatakse nende 

aastaplaane, eesmärke, saavutatud 

tulemusi ja tulevikupotentsiaali. EIT seab 

rahastamise puhul kindlalt sihiks suure 

võimendava mõju, mis saavutatakse nii 

avaliku kui ka erasektori vahendite 

koondamisega. Peale selle võtab EIT 

kasutusele täiesti uued vahendid, et anda 
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instituudi fondist sihtotstarbelist abi 

konkreetse tegevuse jaoks. 

(g) Regionaalarengu sidumine Euroopa 

võimalustega 

(g) Regionaalarengu sidumine Euroopa 

võimalustega 

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 

ning nende ühispaiknemiskeskustele – 

kindla geograafilise asukohaga keskustele, 

kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 

kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut seotud ka 

regionaalpoliitikaga. See tagab 

piirkondlike ja riiklike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

eeskätt parema seose kõrgharidust 

pakkuvate asutuste ning piirkondliku 

uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 

Sel viisil aidatakse kaasa liidu 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 

saavutamisele. 

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 

ning nende ühispaiknemiskeskustele – 

kindla geograafilise asukohaga keskustele, 

kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 

kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut seotud ka 

regionaalpoliitikaga. See tagab 

piirkondlike ja riiklike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

eeskätt parema seose kõrgharidust 

pakkuvate asutuste, tööturu ning 

piirkondliku uuendustegevuse ja 

majanduskasvu vahel. Sel viisil aidatakse 

kaasa liidu ühtekuuluvuspoliitika 

eesmärkide saavutamisele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa - Eelarve jaotumine – tabel 

Komisjoni ettepanek 

Programmi „Horisont 2020” vahendite soovituslik jaotus on järgmine 

(miljonites eurodes):  

I Tipptasemel teadus, millest 27818 

1. Euroopa Teadusnõukogu 15008 

2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505 

3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja tööalase arengu 

kohta 
6503 

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 2802 

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280 

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas* 
15580, millest 500 EIT-

le 

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000 
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3. Innovatsioon VKEdes 700 

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888 

1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-le 

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus 
4694, millest 150 EIT-le 

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-le 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-le 

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained  3573, millest 115 EIT-le 

6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-le 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)  1542 + 1652*** 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 
2212 

KOKKU 87740 

 

Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” vahendite jaotus on järgmine (miljonites 

eurodes):  

I Tipptasemel teadus, millest 32,6% 

1. Euroopa Teadusnõukogu 16,3% 

2. Tulevased ja kujunemisjärgus teadusharud ja tehnoloogiad 3,5% 

3. Marie Skłodowska-Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta 
8,3% 

4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-taristud) 3,6% 

5. Tipptaseme laiendamine 0,9% 

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 24,3% 

1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas* 15,8% 

2. Riskikapitali kättesaadavus** 4,0% 

3. Innovatsioon VKEdes 4,5% 



 

RR\922943ET.doc 231/607 PE489.637v03-00 

 ET 

III Ühiskonnaprobleemid, millest 37,5% 

-1. Teadus ühiskonna osalusel ja ühiskonna heaks 0,4% 

1. Tervishoid ja heaolu 9,0% 

2. Toidu kvaliteet, toiduohutus ja toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus ja metsandus, mere- ja merendusuuringud ning 

biopõhised tööstusharud 

4,9% 

3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 8,4% 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport ning liikuvus 6,9% 

5. Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorainete kestlik 

kasutamine 
4,0% 

6. Euroopa mõistmine muutuvas maailmas – kaasav, innovatiivne ja 

analüüsiv ühiskond 
1,7% 

6 a. Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas. 2,1% 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) 3,3% 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 2,4% 

KOKKU 100%* 

* Matiase ja Garriga raportite põhjal  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – esimene joonealune märkus  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sealhulgas 8975 miljonit eurot info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiale, 1795 

miljonit eurot fotoonika ning mikro- ja 

nanoelektroonikale, 4293 miljonit eurot 

nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 

materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 

tootmisele ja töötlemisele, 575 miljonit 

eurot biotehnoloogiale ja 1737 miljonit 

eurot kosmosevaldkonnale Selle tulemusel 

on 6663 miljonit eurot ette nähtud 

progressi võimaldavate tehnoloogiate 

* Sealhulgas 57,6 % info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiale, 20 % 

fotoonika ning mikro- ja 

nanoelektroonikale, 27,6 % 

nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele 

materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele 

tootmisele ja töötlemisele, 3,7 % 

biotehnoloogiale ja 11,1 % 

kosmosevaldkonnale. Selle tulemusel on 

42,8 % ette nähtud progressi võimaldavate 

tehnoloogiate rahastamiseks. 
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rahastamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – teine joonealune märkus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

** Ligikaudu 1131 miljonit eurot sellest 

summast on ette nähtud energiatehnoloogia 

strateegilise kava (SET-kava) projektidele. 

Ligikaudu üks kolmandik sellest võib 

minna VKEdele. 

**Ligikaudu 28,3 % sellest summast on 

ette nähtud energiatehnoloogia strateegilise 

kava (SET-kava) projektidele. Ligikaudu 

üks kolmandik sellest võib minna 

VKEdele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – kolmas joonealune märkus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

*** Kogusumma antakse lõike 6 artikli 3 

kohaste eraldiste kaudu. Teine eraldis 

summas 1652 miljonit eurot antakse 

soovituslikult ja pro rata põhimõttel 

prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” ja 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” eelarvest ning see vaadatakse 

artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 II a lisa 

 HORISONT 2020 

 Programmi rakendamisvahendid 

 Programmi „Horisont 2020” 

laiahaardelisuse, selle eesmärkide, 

põhimõtete ja tegevusvaldkondade 

paljususe tõttu vajatakse erinevaid 

programmi rakendamisvahendeid 

(„vahendid”) ja võimalust neid 

paindlikult kasutada.  

 Käesolevas tabelis antakse ülevaade 

programmi „Horisont 2020” kavandatud 

vahenditest, mille jaoks nähakse ette ELi 

rahaline toetus. 

 Valitud vahendite aluseks on järjestikuste 

teadusuuringute raamprogrammide 

käigus saadud kogemused koos 

mõningate täiendustega, kusjuures 

üldiselt on püütud vahendeid lihtsustada. 
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Programmis „Horisont 2020” on väga 

vähe täiesti uusi vahendeid, ainult 

sellised, mis vastavad osalejate selgele 

nõudlusele ja mida on seitsmendas 

raamprogrammis eelnevalt katsetatud. 



 

RR\922943ET.doc 235/607 PE489.637v03-00 

 ET 

Põhieesmärgid Kirjeldus  Valdav 

rahastamisviis1/rakendam

isviis 

Üksikisikute toetamine    

Euroopa Teadusnõukogu 

(ERC) 
Eesliiniteadusega tegelevad individuaalsed teadlased  Toetused 

Marie Sklodowska-Curie 

nimelised meetmed 
Teadlaste koolitus ning uurijate ja teadmiste vahetamine piiri- ja sektoriülese liikuvuse teel  Toetused 

Teaduskoostöö ja 

innovatsiooni toetamine  
  

Koostööprojektid 

  

Konkreetsetele teadus- ja innovatsioonitulemustele suunatud koostööd tegevad, ühiste 

eesmärkide nimel töötavad ja oma võimekusi omavahel jagavad ülikoolid, uurimisinstituudid, 

organisatsioonid ja ettevõtted (s.h VKEd)  
 

[Tulevased ja kujunemisjärgus teadusharud ja tehnoloogiad – teadus- ja tehnikavaldkondade 

ülesed, panevad aluse radikaalselt uutele tehnoloogiatele]  

Toetused, auhinnad, 

hanked 

Eritoetused VKEdele   
VKEde meede - sarnaneb 

väikeettevõtete 

innovatiivsete 

teadusuuringute 

toetamise programmile 

(SBIR)  

Mõeldud igat liiki innovatiivsetele VKEdele, eesmärk on katta rahastamise puudujääk 

varastel ja riskantsetel uurimis- ja innovatsioonitegevuste etappidel, kogu 

innovatsioonitsüklit hõlmav etapiviisiline toetus  

Toetused 

Finantsinstrumendid 

(laenud ja omakapital) 

Toetus 

kõrgtehnoloogiaga 

tegelevatele VKEdele 

Teadusmahukates valdkondades uurimis- ja arendustegevusega tegelevate VKEde 

turusuunitlusega innovatsioon 
[ELi toimimise lepingu 

artikkel 185]  

Taristutoetus Kõigile Euroopa ja välisriikide teadlastele kättesaadavate maailmatasemel teadustaristute 

tugevdamine ja täiemahuline kasutamine  
Toetused, hanked 

Finantsvõimenduse 

toetamine 
Teadus- ja arendustegevuse, innovaatiliste ettevõtete ja erinevatel arenguetappidel olevate 

projektide jaoks vajalike laenude ja aktsiakapitali nappuse kompenseerimine  
Finantsinstrumendid 

(laenud ja omakapital) 
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Partnerluste toetamine   

Avaliku ja erasektori 

partnerlus 

(lepingulised avaliku ja 

erasektori partnerlused) 

Partneritevahelised lepingud, milles näidatakse ära partnerluse eesmärgid, partnerite 

kohustused, tähtsamad tulemusnäitajad ja soovitavad väljundid 
Toetused  
 

Avaliku ja erasektori 

partnerlus 

(ühised 

tehnoloogiaalgatused) 

Avaliku ja erasektori partnerite ühisettevõtted, kui nende loomist õigustab seatud eesmärkide 

iseloom ja haare, erasektori nõuetekohased kohustused ja vajalikud vahendid 
[ELi toimimise lepingu 

artikkel 187]1 

Avaliku sektori sisene 

partnerlus  
(ERA Net, võimalik toetus 

ühise kavandamise 

algatustele)  
 

Ettevalmistustööd ja avaliku sektori siseseks partnerluseks vajalike struktuuride loomine  Toetused 

Avaliku sektori sisene 

partnerlus  
(artikkel 185)  

Ühine toetus teadus- ja uuendustegevuse programmi väljatöötamisele ja rakendamisele või 

meetmetele, mida teostavad avaliku sektori asutused või avaliku teeninduse ülesandega 

asutused piirkonna, riigi või rahvusvahelisel tasandil  

[ELi toimimise lepingu 

artikkel 185]2 

 

Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad 
Ülikoolide, teaduskeskuste, suur- ja väikeettevõtete ning teiste uuendustegevuses osalejate 

vahelised tugevalt lõimunud pikaajalised partnerlused konkreetsete ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks  

[ELi toimimise lepingu 

artikli 173 lõige 3]ii 

 
 

______________________ 

1 Programmis „Horisont 2020” kasutatakse peamiselt nelja rahastamisviisi: toetusi, auhindu, hankeid ja finantsinstrumente (laenud ja omakapital). 

2 Juba olemasolev üksus võib kasutada ka olemasolevaid rahastamisviise.  
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

SELETUSKIRI 

Seitsmendast raamprogrammist programmini „Horisont 2020” 
 

Komisjoni ettepanek programmi „Horisont 2020” kohta koondab esmakordselt ühte ELi 

teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühisesse strateegilisse raamistikku (CSFRI) eri 

aspektid, mille puhul puudus siiani ühtne nägemus. Need on seitsmendale raamprogrammile 

ja konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmile järgnevad programmid ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut. Ettepanekus ühendatakse kaks õiguslikku alust, 

milleks on tööstust ja teadusuuringuid käsitlevad artiklid 173 ja 182.  

 

Alljärgnevalt on loetletud mõned programmis „Horisont 2020” kavandatud valdkonnad, mis 

sisaldavad mitmeid Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides antud soovitusi 

(Merkiese, Carvalho, Audy ja Matiase raportid):  

 kogu innovatsiooniahela (alusuuringutest turuni) koondamine ühte programmi; 

 keskendumine eelkõige globaalsetele ühiskonnaprobleemidele teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamise kaudu, mis on suunatud kodanike murede lahendamisele 

muu hulgas sellistes valdkondades nagu kliimamuutus, toiduga kindlustatus, 

energiapuudus ja puhas vesi;  

 suurem rõhuasetus Euroopa tööstuse konkurentsivõimele;  

 suuremad võimalused teadlastele, kes soovivad laiendada teadmiste piire suurema 

hulga pakkumiskutsete abil, mis keskenduvad alt ülespoole lähenemisviisile (bottom 

up) ja tipptasemel teadusuuringutele (cutting edge);  

 suurem rõhuasetus multidistsiplinaarsusele, et luua uut lisandväärtust;  

 innovatsiooni, sh sotsiaalset innovatsiooni, käsitlevate poliitikameetmete laiem 

määratlemine;  

 edusammud programmi lihtsustamisel. 

 

Järgnevalt selgitatakse mõningaid programmi suuniseid, mida peetakse eriti olulisteks. 

 

Kriisiga toimetulek 

 

Finants- ja majanduskriisi käigus on ilmnenud Euroopa tootmismudeli puudused. Selleks et 

tulla kriisist välja tugevamana ja suunata Euroopa majandus tagasi õigele teele, rõhutatakse 

“Horisont 2020” strateegias teadusuuringuid ja innovatsiooni kui vahendeid, mille abil liikuda 

teadmistepõhise majanduse suunas, mis võimaldaks tagada tasakaalukama, mitmekesisema ja 

jätkusuutlikuma majanduskasvu.  

 

Euroopa 2020. aasta strateegias pooldatav majandusmudel, mis põhineb tööhõive, tootlikkuse 

ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrgel tasemel, võib olla edukas üksnes siis, kui tagatakse teadus- 

ja innovatsioonisüsteemi stabiilsus piisavate rahaliste ja inimressurssidega. Teisisõnu mõjutab 

teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute vähendamine selgelt 

teadus- ja tehnoloogiasüsteemi tööjõudlust ja selle suutlikkust luua teadmisi, mis 

lõppkokkuvõttes mõjutab negatiivselt meie konkurentsivõimet ja sotsiaalset heaolu. Seetõttu 

on hädavajalik, et eelarvekärped ei kahjustaks ühenduse teadustegevuse ja innovatsiooni 

poliitika rahastamist. Assigneeringuid tuleks vastupidi hoopis suurendada. Eespool nimetatud 

põhjusel ja seetõttu, et uude programmi on lisatud innovatsiooni käsitlev osa ja laiem 



 

PE489.637v03-00 238/607 RR\922943ET.doc 

ET 

instrumentide valik, on raportöör seisukohal, et programmi „Horisont 2020” eelarvet tuleks 

võrreldes seitsmenda raamprogrammi eelarvega kahekordistada.  

 

Juba eelpool nimetatud teine muutuja, millest meie konkurentsivõime sõltub, on 

inimressursid. Ilma teadlasteta ei ole teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni, millele 

soovitavat majanduskasvu ehitada. Komisjon on arvamusel, et kui seada teadustegevusse 

investeerimise eesmärgiks 3% SKPst, eeldab see miljoni uue teadlase kaasamist süsteemi. 

Kõik analüüsid näitavad siiski, et praegune olukord ei ole kõige parem nende arvude 

saavutamiseks: paljudel teadusharudel ei õnnestu meelitada ligi parimaid tudengeid, 

teaduseelarvete kärped suurendavad ajude äravoolu ja liiga suur hulk teadlasi loobub oma 

karjäärist. Nendel põhjustel on raportöör esitanud käesolevasse raportisse 

muudatusettepanekud, mille eesmärk on tugevdada meie suutlikkust meelitada ligi, hoida ja 

aidata parimaid talente ja lisada inimressursside näitajad põhielemendina programmi 

„Horisont 2020” hindamisse. 

 

Innovatsiooniahela terviklikkuse tagamine 

 

On avaldatud hulgaliselt materjali, kus ELi madal konkurentsivõime tase võrreldes 

konkurentidega pannakse selle arvele, et innovatsiooniahela kolme elemendi, nimelt 

teadusuuringute, innovatsiooni ja majandusarengu vahel on nõrgad suhted. Seetõttu on 

raportöör seisukohal, et teadus- ja innovatsioonitegevuse ühendamine ühte tervikusse oleks 

samm õiges suunas, et tagada tõhus teadmiste ja tehnoloogia siire, mis väljenduks toodete ja 

teenuste arendamises ja töökohtade loomises.  

 

Programmi uue struktuuri tugevus võib siiski osutuda selle peamiseks nõrkuseks, kui 

programmi eri osade vahel, eelkõige eelarve osas, ei saavutada tasakaalu. Liigne 

keskendumine tutvustamistegevusele, prototüüpidele ja turulähedase (market ready) 

innovatsiooni projektidele võib mõjutada alusuuringuid (sageli murrangulise innovatsiooni 

allikaks, mis tekitab uusi vajadusi, turge ja kasutusalasid) ja jätta isegi varju 

rakendusuuringud. Mõlemat tüüpi teadusuuringute puhul on vaja pikaajalist nägemust ja 

püsivat rahastamist. 

 

Samuti on oluline tagada innovatsioonitsükli eri etappide ühendamine. See tähendab, et üha 

olulisem on määratleda eri valdkondade ja vahendite vahelised suhted ning tagada, et 

tulevased seosed alusuuringute ja turu vahel oleksid sidusad ja teadmiste siirde protsessi hästi 

ühendatud. Käesolev raport sisaldab mõningaid sellesuunalisi aspekte, näiteks sisejuhtimise 

parandamist sektoripõhiste juhtimisnõukogude loomise kaudu, multidistsiplinaarsuse 

tugevdamist või kontseptsiooni tõestamise vahendi loomist omakapitalivahendi raames. 

 

Tipptaseme kindlustamine  
 

Teadustoodangu alal on Euroopa Ameerika Ühendriikide järel jätkuvalt suuruselt teine 

teadus- ja arendustegevuse keskus maailmas, kuid konkurendid on meile järele jõudmas. 

Euroopa teadusbaasi tipptaseme tõstmine ja tulevaste andekate teadlaste ettevalmistamine 

õigustavad raportööri arvates seega täielikult programmi kogueelarvest ühe kolmandiku 

eraldamist prioriteedile „Tipptasemel teadus”.  

 

 

Ülemaailmsete probleemide lahendamine 
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Teadusuuringud ja innovatsioon on võtmetegurid Euroopa ees seisvatele suurtele 

ühiskonnaprobleemidele tõhusate lahenduste leidmisel ja nende kohaldamisel. Kõnealustele 

probleemidele lahenduste leidmine pakub samal ajal suurepäraseid võimalusi aidata kaasa 

majanduskasvu suurendamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele.  

 

Probleemide ulatust silmas pidades on arusaadav, et suured ühiskonnaprobleemid on 

praktiliselt samad, mida käsitletakse seitsmendas raamprogrammis, kuigi energiast on saanud 

üks Euroopa peamisi muresid. Seetõttu on sellele erieesmärgile kavandatud eelarvet võrreldes 

seitsmenda raamprogrammiga märkimisväärselt suurendatud, nagu Euroopa Parlament on 

mitmetes resolutsioonides nõudnud. Liidu süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamise 

eesmärkide toetamiseks peab raportöör samuti oluliseks tagada, et kaks kolmandikku 

prioriteedile „Turvaline, puhas ja tõhus energia“ eraldatavatest vahenditest suunataks 

taastuvenergiale.  

 

Raportis järgitakse komisjoni ettepaneku struktuuri, välja arvatud osa, mis käsitleb prioriteeti 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Kuna turvalisus on probleemina spetsiifiline, on 

see jagatud kahte ossa: ”Euroopa ühiskondade ja ühiskonnamuutuste mõistmine” ja 

”Vabaduse ja turvalisuse kaitsmine Euroopas”. Esimese prioriteedi puhul on otsustaval kohal 

sotsiaal- ja humanitaarteadused, et liikuda kaasavamate ja innovatiivsemate ühiskondade 

suunas. On ütlemata selge, et sotsiaal- ja humanitaarteaduste esmatähtsaks pidamine selle 

probleemi puhul ei vähenda mingil moel nende olulisust ülejäänud kuue probleemi 

käsitlemisel. 

 

Humanitaarteaduste puhul tuleb märkida, et kuigi on tõsi, et praegused ohud vabaduse ja 

turvalisuse valdkonnas on mitmetahulised ja seetõttu käsitletakse neid osaliselt koos teiste 

ühiskonnaprobleemidega, annab nende tähtsus aluse luua nende jaoks eraldi prioriteet. See 

uus prioriteet keskendub konkreetselt lahenduste leidmisele ja väljatöötamisele Euroopa 

turvalisust puudutavate sise- ja välisohtudega toimetulemiseks.  

 

Programmi „Horisont 2020” korraldusliku rolli tagamine 

 

Järjestikustel raamprogrammidel on olnud oluline osa Euroopa teaduse ja tehnoloogia 

süsteemi korraldamisel tänu selliste meetmete rahastamisele, mis on võimaldanud 

suurepäraste teadlaste ja suurepäraste ideede kasutamist. Seetõttu on käesoleva raporti üks 

prioriteete olnud kaitsta seda, mis selles valdkonnas juba saavutatud on, püüdes tugevdada 

kõikides valdkondades riikidevahelisi koostööprojekte, mis hõlmavad konkurentsieelset 

uurimistegevust ja on keskmise suurusega, vastukaaluks suundumusele keskenduda suurte 

projektide rahastamisele, mis võivad raskendada uute osavõtjate kaasamist ja vähendada 

süsteemi dünaamilisust.  

 

Sama loogika kohaselt on suurendatud Marie Curie nimeliste meetmete ja teadustaristute 

(pöörates eritähelepanu e-taristutele) rahastamist ning prioriteedi „Tipptasemel teadus” osana 

on loodud uus erieesmärk “Tippteadmiste levitamine ja osaluse laiendamine”, et tugevdada 

teadusalaseid sidemeid kogu ELis. Nimetatud erieesmärk sisaldab algatusi, mis käsitlevad 

muu hulgas mestimist, koolitust ja võrkudele juurdepääsu. 

 

Struktuurifondide ja raamprogrammi vahelise koostoime loomise vajadust on asjakohastes 
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määrustes alati tunnistatud ning seda on vahelduva eduga rakendatud. Asjaolu, et Euroopa 

2020. aasta strateegias seatud aruka majanduskasvu eesmärgi toetamiseks on viidud 

vastavusse CSFRI ja ühtekuuluvusfondide ühine strateegiline raamistik, on muutnud mõlema 

vahendi vahelise koostöö sellel uuel perioodil vältimatuks. Uut ERFi määrust käsitlev 

komisjoni ettepanek sisaldab sellega seoses tõeliselt positiivseid aspekte, näiteks võimalust 

ühendada rahastamine mõlemast allikast, kuid selleks, et koostöö toimiks, peavad 

piirkondlikud ametiasutused olema teadlikud teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni 

alastest algatustest oma piirkonna ülikoolides, ettevõtetes ja uurimisasutustes ning kasutama 

oma aruka spetsialiseerimise strateegiaid nende algatuste toetamiseks. Samuti on oluline, et 

riiklikud ja piirkondlikud asutused saaksid kõnealuste strateegiate koostamisel tuge 

ekspertidelt ning et komisjoni eri talitused teeksid nende hindamisel koostööd. 
 

Sidusrühmadele suurema rolli andmine  

 

Teine käesoleva raporti juhtpõhimõte on soov anda uurimiskeskustele, ülikoolidele ja 

ettevõtetele ettepanekute esitamisel ja uute võimaluste kindlaks tegemisel suurem roll. Selleks 

on esitatud muudatusettepanek, mille kohaselt prioriteetide ”Juhtpositsioon tööstuses” ja 

“Ühiskonnaprobleemid” alla kuuluvate pakkumiskutsete rahastamisest vähemalt 15% peaks 

järgima alt ülespoole lähenemisviisi (bottom up) ning vähemalt 60% tulevastele ja 

kujunemisjärgus teadusharudele ja tehnoloogiatele (FET) suunatud rahastamisest eraldataks 

algatusele „FET Open”. Raportöör pooldab ka väga suuremat rõhuasetust eraldi VKEde jaoks 

mõeldud rahastamisvahendile, millele on tagatud eraldi rahastamine.  

 

Raportöör on samuti pidanud vajalikuks tugevdada teadlaste positsiooni muudes 

pakkumiskutsetes, andes võimaluse sektoripõhiste juhtimisnõukogude loomiseks, mis 

koosnevad sõltumatutest ekspertidest, kes aitavad iga ühiskonnaprobleemi puhul kaasa 

uurimis- ja innovatsioonialaste tegevuskavade määratlemisele.  

 

Teisalt eeldab ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmine ja kodanike seisukohalt 

olulise teadustegevuse arendamine võimalikult paljude sidusrühmade osalemist. Seetõttu 

nähakse uue erieesmärgi “Vastutustundlik teadus ja innovatsioon” raames ette 

dialoogivõimaluste parandamine, mis muudaks arusaama, et tavakodanik on vaid 

teadusuuringute tulemuste vastuvõtja.  

 

Kõigele lisaks peab raportöör väga positiivseks, et programmis „Horisont 2020” rõhutatakse 

ka kasutajapõhist avatud innovatsiooni.  

 

Programmi eeskujuliku rolli tugevdamine 

  

Järjestikuste raamprogrammide eripäraks on olnud nende suutlikkus toimida hea tava näitena. 

Marie Curie nimelistel meetmetel ja hiljutistel ERC stipendiumitel on olnud oluline roll 

teadlase karjääri väärtustamisel selles osas, mis puudutab palka ja töötingimusi. Need 

tingimused on muutumas ülikoolides ja uurimisasutustes üldkehtivaks tavaks. 

 

Programmiga „Horisont 2020” astutakse samm edasi, kui raamprogrammi lisatakse 

esmakordselt artikkel soolisele võrdõiguslikkuse kohta. Käesolevas raportis laiendatakse 

artikli sõnastust, et hõlmata soolise võrdõiguslikkuse kaks aspekti: soodustada naiste 

esindatust ja toetamist programmis „Horisont 2020” ning lülitada soolise võrdõiguslikkuse 

analüüs teadustegevusse. 
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Raportöör on ka lisanud uue artikli vaba ja tasuta juurdepääsu kohta perioodiliste väljaannete 

artiklitele, mis on koostatud programmist rahastatud avalike teadusuuringute raames. Selle 

eesmärk on samuti edendada vaba juurdepääsu andmetele, mis on koostatud või kogutud 

programmist „Horisont 2020” rahastatud teadusuuringute raames. 

 

Mõlema aspekti eesmärk on suurendada eelarvevahendite tõhusust ja tasuvust. Naiste 

tõhusam kaasamine võimaldab ühendada kogemusi ja saada rohkem ideid, mis loob omakorda 

uusi võimalusi, et muuta innovatsioon majandusarenguks. Teadusuuringute tulemuste laiem 

levitamine ja rohkematele inimestele kättesaadavaks tegemine hõlbustab kahtlemata 

innovatsiooniprotsessi käivitamist kõikjal ELis. 

 

Programmi „Horisont 2020” rahvusvahelise mõõtme rõhutamine  
 

Rahvusvaheline koostöö on lähiaastatel suurimat arengupotentsiaali pakkuv valdkond. 

Konkurentsivõime taseme säilitamiseks tuleb teha koostööd maailma juhtivate 

teaduskeskustega ning ülemaailmsete probleemide lahendamine eeldab koostööd paljude 

valdkonna teadlastega, mis aitab kaasa teaduse arengule globaalsel tasandil. Programmi 

„Horisont 2020” kolmel prioriteedil peab seetõttu olema selge rahvusvaheline mõõde. 
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Sophocles Sophocleous 

 

 

LÜHISELGITUS 

Turvalisusega seotud teadusuuringud on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020” (2014–2020) oluline osa. Komisjoni ettepanekus kuulub see erieesmärgi 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond” prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” alla.  

Turvaline ühiskond peaks suutma kaitsta Euroopa ja tema kodanike vabadust ja turvalisust. 

Teadus- ja uuendustegevus võib ühiskonna jõude ilmselgelt juhtida ja toetada, kuid ainult 

sellega ei saa julgeolekut tagada. Teadus- ja uuendustegevuse eesmärk peaks olema 

julgeolekuohtude ennetamine, nende ärahoidmine, nende vastu valmistumine ja nende eest 

kaitsmine. Ka ei saa sügavaid julgeolekuprobleeme lahendada valdkondlike ja 

üksikmeetmetega – pigem läheb tarvis julgemat, koordineeritud ja terviklikku lähenemisviisi. 

Teadus- ja uuendustegevus on ülioluline julgeoleku- ja kaitsesektoris, kuna see sektor on 

Euroopa kaitsetööstuse konkurentsi- ja vastupanuvõime alus. See on eriti tähtis Euroopa 

2020. aasta eesmärkide saavutamiseks. 

Selles suhtes leiab arvamuse koostaja, et eriti problemaatiline on artikli 16 lõige 2, kus 

öeldakse, et programmi „Horisont 2020” raames toimuv teadus- ja innovatsioonitegevus on 

suunatud üksnes tulemuste tsiviilrakendustele. Selline sõnastus jätaks programmist välja 

igasugused kaitsealased teadusuuringud. Arvamuse koostaja on seisukohal, et programmi 

„Horisont 2020” raames toimuv teadusuuringute ja innovatsiooni alane tegevus ei tohiks 

keskenduda ainult tsiviilrakendustele, sest on tähtis see, et järjest enam tehnoloogiarakendusi 

on kahese kasutusega ning Euroopa kaitse- ja tsiviiljulgeolekuteenistuste teadusprogrammide 

vastastikuse täiendavuse ja sünergia üha kasvab. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja muuta 

artikli 16 lõiget 2, et seoses kahese kasutusega oleksid võimalikud ka kaitserakendused.  

Programm „Horisont 2020” peaks toetama teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis on seotud 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, nagu on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 42 

lõikes 2 ja artiklis 45. Sellel eesmärgil peaks programm andma võimaluse tegeleda n.ö. 
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kahese kasutusega teadusuuringute ja innovatsiooni kaitsealaste vajadustega. Selline tegevus 

peaks olema suunatud võimete suurendamisele rahuvalve, konfliktide ennetamise ja 

rahvusvahelise julgeoleku tugevdamise, samuti kriisireguleerimisalase tegevuse alal. 

Vastavalt tuleks tunnistada Euroopa Kaitseagentuuri olulist rolli, sest tema on Euroopa 

Komisjoni peamine partner, kes aitab selgitada välja vajadused võimete alal, loob koostoimet, 

hoiab ära kattumise ning toetab standardite loomist. Seetõttu võiks paluda Euroopa 

Kaitseagentuuril ja komisjonil esitada nõukogu poolt tema viimastes järeldustes antud 

ülesannete põhjal aasta lõpuks konkreetsed ettepanekud selles valdkonnas, sealhulgas 

teadusuuringute ja tehnoloogia alal.  

Lõpuks soovib arvamuse koostaja rõhutada programmi „Horisont 2020” struktuuri ja 

rakendamise tähtsust. Mis puudutab prioriteeti „Ühiskondlikud probleemid”, siis kuigi 

erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond” valitud teemavaldkonnad ja nende 

rühmitus tundub vastavat praegustele ülemaailmsetele probleemidele, tekitab küsimusi 

kavandatud teemade kombinatsioon. Arvamuse koostaja on seisukohal, et julgeoleku ja 

sõjalise kaitse valdkonnale oleks kasulikum, kui julgeolekualane teadustöö säilitatakse 

programmis „Horisont 2020” iseseisva komponendina. Lisaks nimetatule tuleks laiendada 

teemavaldkonda „Julgeolek”, et kajastada tsiviil-ja kaitsetööstuse vahelise innovatsiooni ja 

tehnosiirde vajadust. Selles kontekstis mõistetakse kaitse all ennetamise moodust, mis lubab 

ühiskonnal vältida igasuguseid kriise ja ennast nende eest kaitsta. Igal juhul võimaldavad 

Euroopa Liidu aluslepingud teadusuuringuid julgeoleku- ja kaitseküsimustes. Kas see ka 

tõeks saab, sõltub poliitilisest tahtest. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 

raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Parlament on mitmes resolutsioonis 

meelde tuletanud teadus- ja 

uuendustegevuse tähtsust julgeoleku- ja 

kaitsesektoris kui Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsi- ja vastupanuvõime alust 

ning selle olulisust Euroopa 2020. aasta 

jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide 

saavutamisel. Sellega seoses tuletas ta 

meelde tsiviil- ja kaitsealaste 

teadusuuringute programmide 
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vastasmõju, täiendavust ja koostoimet, 

rõhutas Euroopa Kaitseagentuuri olulist 

rolli ühiste kaitsealaste teadusuuringute 

koordineerimisel ja kavandamisel ning tõi 

esile kasu, mida toob teaduskoostöö 

parema koostalitlusvõime osas. Lisaks 

julgustas ta komisjoni, Euroopa 

Kaitseagentuuri ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri jätkama oma tegevuse 

koordineerimist julgeoleku- ja 

kaitseuuringute alase koostöö Euroopa 

raamistikus. Eriti rõhutas ta, et kõik liidu 

rahastatud kaitsealased teadusuuringud 

peaksid keskenduma Euroopa Liidu 

kriisiohjamise võimete suurendamisele ja 

koondama tähelepanu uurimistööle, mille 

tulemusi saab kasutada kaheselt, kuna 

sõjaväe- ja tsiviilpersonali puudutavad 

samasugused ohud ja seega vajavad nad 

samaväärseid võimeid. Lisaks juhtis 

parlament tähelepanu, et Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 185 võimaldab 

Euroopa Liidu osalemist liikmesriikide 

rühmade poolt algatatud ja juba 

käimasolevates teadus- ja 

arendustegevuse programmides, mida 

võiks kasutada võimete arengu 

kiirendamiseks, mida on vaja ühise 

julgeoleku ja kaitsepoliitika raames 

läbiviidavateks missioonideks ja 

operatsioonideks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa Liidu Nõukogu 22. ja 23. 

märtsi 2012. aasta kohtumisel vastu 

võetud järeldustes sõjaliste võimete 

ühendamise ja jagamise kohta tunnistas 

nõukogu kaitseküsimuste laiemat mõju 

tehnoloogia, innovatsiooni ja 

majanduskasvu valdkondadele ning 

märkis murelikult kaitsealaste 

teadusuuringute ja tehnoloogia 
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investeeringute üldist vähenemist ja selle 

mõju Euroopa suutlikkusele arendada 

tulevikus vajaminevat kaitsevõimet. 

Nõukogu kordas oma pühendumust 

koostöö tegemisele teadusuuringute ja 

tehnoloogia valdkonnas. Nõukogu 

julgustas Euroopa Kaitseagentuuri ja 

komisjoni püüdlema selle poole, et 

saavutada koostoime ELi 

poliitikavaldkondadega, eelkõige 

teadusuuringute ja tehnoloogia 

valdkonnas, sealhulgas seoses Euroopa 

uue teadusuuringute ja tehnoloogia 

raamprogrammiga (Horisont 2020). Ta 

põhjendas, et see aitab tugevdada 

Euroopa kaitsesektori tööstuslikku ja 

tehnoloogilist baasi. Euroopa Liidu 

Nõukogu rõhutas ka oma 11. detsembri 

2008. aasta avalduses võimete 

tugevdamise kohta, et teadus ja 

tehnoloogia on väga olulised vajalike 

võimete omandamiseks ning samuti 

Euroopa kaitsetööstuse ja selle globaalse 

konkurentsivõime tuleviku jaoks. Lisaks 

sellele avaldas ta soovi ka edaspidi tagada 

koostoimet teadus- ja arendustegevuse 

programmi raames ja kaitsepoliitika 

valdkonnas toimuvate tegevuste vahel, et 

kajastada tsiviil- ja kaitseotstarbelise 

tehnoloogia kahest iseloomu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

11. Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
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ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. See hõlmab 

ka liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika alaste huvide toetamist 

teadustööga. Programmi „Horisont 2020” 

prioriteete tuleks toetada ka Euratomi 

asutamislepingu kohase tuumauuringute ja 

koolituse programmi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

globaalse satelliitnavigatsiooni ja 

globaalse seire, keskkonna, 

konkurentsivõime, VKEde, sisejulgeoleku, 

kultuuri ja meedia valdkonnas ning 

ühtekuuluvuspoliitika fondidega ja maaelu 

arengu poliitikaga, mis saavad aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

parandada riikide ja piirkondade 

teadusuuringute ja innovatsioonivõimet. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sise- ja välisjulgeoleku, 

julgeolekupoliitika, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Programm „Horisont 2020” peaks 

toetama teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, mis on seotud ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, nagu on 

osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 42 

lõikes 3 ja artiklis 45. Selleks peaks 

programm käsitlema riigikaitsega seotud 

nõudeid nn kahese kasutusega 

teadusuuringute ja innovatsiooni vallas 

ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 185 alusel kehtestama konkreetse 

suunaga ühised teadus- ja 

arendustegevused. Selline tegevus peaks 

olema suunatud võimete suurendamisele 

rahuvalve, konfliktide ennetamise ja 

rahvusvahelise julgeoleku tugevdamise, 
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samuti kriisireguleerimisalase tegevuse 

alal. Euroopa Kaitseagentuuri rolli selles 

suhtes tuleks tunnustada. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis.  

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 

see võib esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis.  

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. See peaks hõlmama 

tsiviil- ja kaitsetehnoloogiate vahelist 

koostoimet, hõlbustades eelkõige nn 

kahese kasutusega teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ning luues tehnoloogiate 

vahel üleminekuid.  
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. Igasuguses koostöös 

kolmandate riikidega tuleb arvesse võtta 

liidu ja selle liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitilisi huve.  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

Vajadusel võivad nõu anda ka avalikud 

teenistused, näiteks Euroopa 

välisteenistus. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluste raames loodud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade asjaomaste punktidega. 

(2) Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluste raames ning 

teadusuuringute programmidega 

tegelevate Euroopa organite, nagu 

Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa 

Kosmoseagentuur, loodud teadusuuringute 

ja innovatsiooni tegevuskavade asjaomaste 

punktidega. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Igasugune huvide konflikt nõuandva 

rolli ja osalemise vahel programmis 

„Horisont 2020” tuleb välistada. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
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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. 

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, 

samuti tsiviil- ja kaitsetehnoloogiate 

koostoimele, hõlbustades eelkõige nn 

kahese kasutusega teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ning luues 

tehnoloogiatevahelisi üleminekuid. 

 

Muudatusettepanek  14 

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 

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. 

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 

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, teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele 

ning Euroopa tasandil piisava 

tehnoloogiasõltumatuse saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  15 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Programmis „Horisont 2020” ei saa 

osaleda juriidilised isikud (sealhulgas mis 

tahes nendega seotud üksused), kelle 

osalemine põhjustaks nende taotletavate 

eesmärkide, asukoha, tegevuse laadi või 

tegevuskoha tõttu olukorra, kus liit 

tunnistab õiguspäraseks olukorra või 

aitab säilitada olukorda, millega on 

rahvusvahelist õigust (sealhulgas 

rahvusvahelist humanitaarõigust) tõsiselt 

rikutud ja rikkumise kohta on vastu 

võetud ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioon või Rahvusvahelise Kohtu 

otsus või nõuandev arvamus. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluv teadus- ja innovatsioonitegevus on 

suunatud üksnes tulemuste 

tsiviilrakendustele. 

(2) Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluv teadus- ja innovatsioonitegevus on 

suunatud eelkõige tulemuste 

tsiviilrakendustele. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades.  

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades. 

Igasuguses koostöös kolmandate riikidega 

tuleb arvesse võtta liidu ja selle 

liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitilisi huve. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Peale selle rakendatakse programmi 

„Horisont 2020” I lisa III osa punkti 6.3.2 

alapunktis d sätestatud erieesmärgi 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond” all horisontaalseid ja 

valdkonnaüleseid meetmeid, millega 

edendatakse rahvusvahelise koostöö 

strateegilist arendamist. 

(3) Peale selle rakendatakse programmi 

„Horisont 2020” sätestatud erieesmärkide 

„Euroopa muutuvas maailmas – kaasav ja 

uuenduslik ühiskond” (I lisa III osa 

punkti 6.3.2 alapunkt d) ja „Turvaline 

ühiskond – Euroopa kodanike ja 

ühiskonna vabaduse ja turvalisuse kaitse” 

(I lisa III osa punkti 6.3.2 alapunktid a–e) 
all horisontaalseid ja valdkonnaüleseid 

meetmeid, millega edendatakse 

rahvusvahelise koostöö strateegilist 

arendamist ning tegevust, mis soodustab 

koostoimet teiste asutuste, näiteks 

Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri teadusprogrammidega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 

kohta aruande ja levitab tulemusi. 

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 

kohta aruande ja levitab tulemusi. See 

esitatakse eelkõige Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 14 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond. 

(f) Euroopa muutuvas maailmas – kaasav 

ja innovatiivne ühiskond 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 14 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) turvaline ühiskond – Euroopa ja 

tema kodanike vabaduse ja turvalisuse 

kaitsmine 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 16  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti 

keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 

liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamise jaoks tugeva 

tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 

Paljude probleemide üleilmsust arvestades 

on iga probleemi lahendamise lahutamatu 

osa strateegiline koostöö kolmandate 

riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”.  

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Euroopa muutuvas 

maailmas – kaasav ja innovatiivne 

ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Euroopa muutuvas maailmas – kaasav ja 

innovatiivne ühiskond”. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – Erieesmärkide ja tegevuste põhisuunad – lõik 17  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

piirkondades. 

Erieesmärgi „Euroopa muutuvas 

maailmas – kaasav ja innovatiivne 

ühiskond” alla kuulub ka teadusuuringute 

ja innovatsiooni vahelise lõhe kaotamine 

erimeetmetega, mille abil püütakse anda 

tõuge tipptaseme saavutamiseks liidu 

vähem arenenud piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” ning liidu kosmosepoliitika 

eesmärke.  

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” ning liidu kosmose 

valdkonna juhtprogrammide Galileo ja 

GMES poliitilisi eesmärke.  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6.3 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Euroopa satelliitidelt saadavate 

andmete märgatavalt suurem kasutamine 

oleks võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise ja standardimise 

kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 

c) Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 

märgatavalt suurem kasutamine oleks 

võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise ja standardimise 

kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 
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Uuendused andmete käitlemises ja 

levitamises muudavad kosmosetaristusse 

tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 

aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele, eelkõige kui neid 

kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 

jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 

valitsustevaheline kliimamuutuste rühm. 

Uuendused andmete käitlemises ja 

levitamises muudavad kosmosetaristusse 

tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 

aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele, eelkõige kui neid 

kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 

jälgimise süsteemide süsteem ja liidu 

panus globaalsesse keskkonna- ja 

turvaseire programmi, Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 

valitsustevaheline kliimamuutuste rühm. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandi reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste probleemide 

lahendamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul. 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandil ja koostöös 

kolmandate riikidega toimuv reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste ülemaailmsete 

probleemide lahendamisele ning sellega 

seoses aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 
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saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 

teenusteks. Lisaks nõuab nende 

probleemide esinemine kogu Euroopas ja 

paljudel juhtudel kogu maailmas 

reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 

valdkondade- ja sektoritevaheliste 

meeskondade koostöö pikaajalist ja 

kooskõlastatud toetamist. 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks, tõhusateks ja 

kättesaadavateks toodeteks, strateegiateks, 

meetmeteks ja teenusteks. Lisaks nõuab 

nende probleemide esinemine kogu 

Euroopas ja paljudel juhtudel kogu 

maailmas reageerimist, mis hõlmab 

kõrgetasemeliste valdkondade- ja 

sektoritevaheliste meeskondade koostöö 

pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA 

TURVALINE ÜHISKOND 

6. EUROOPA MUUTUVAS MAAILMAS 

– KAASAV JA INNOVATIIVNE 

ÜHISKOND 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on edendada seoses 

enneolematute muutuste ja üleilmse 

vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 

kaasavat, innovatiivset ja turvalist 

Euroopa ühiskonda. 

Erieesmärk on edendada seoses 

enneolematute muutuste ja üleilmse 

vastastikuse sõltuvuse suurenemisega 

kaasavat ja innovatiivset ühiskonda. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandaks mõjub kodanikele üha 

rängemalt igasugune ebakindlus, olgu see 

välja jäetud 
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tingitud kuritegevusest, vägivallast, 

terrorismist, küberrünnakutest, eraelu 

puutumatuse rikkumisest või muud liiki 

sotsiaalsetest või majanduslikest häiretest. 

Prognooside kohaselt langeb Euroopas 

igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 

75 miljonit inimest. Kuritegevuse, 

terrorismi, ebaseadusliku tegevuse, 

vägivalla ja katastroofidega seotud 

otsesed kulud on Euroopas 2010. aastal 

hinnanguliselt vähemalt 650 miljardit 

eurot (umbes 5 % liidu SKPst). Ilmekas 

näide terrorismi tagajärgedest on 

11. septembril 2001 toimunud rünnak 

Manhattani kaksiktornide pihta. See 

nõudis tuhandeid inimelusid ning tekitas 

hinnangute kohaselt Ameerika 

Ühendriikides kahju, mis ulatus 

tootlikkuse vallas 35 miljardi dollarini ja 

kogutoodangu puhul 47 miljardi dollarini, 

samuti suurendas see järgmises kvartalis 

tööpuudust ligi 1 % võrra. Kodanikud, 

ettevõtted ja institutsioonid vahetavad 

sotsiaal-, finants- ja 

kaubandusvaldkonnas teavet ja sõlmivad 

tehinguid üha enam digitaalselt, kuid 

interneti arenguga on kaasnenud ka 

küberkuritegevus ja eraelu puutumatuse 

rikkumine, mis läheb igal aastal maksma 

miljardeid eurosid, ning privaatsuse 

rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid ja 

ühendusi kogu Euroopas. Igapäevaelus 

esinevatest ootamatutest olukordadest 

tingitud ebakindluse süvenemine mõjutab 

tõenäoliselt kodanike usaldust mitte 

üksnes institutsioonide, vaid ka üksteise 

vastu. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaasava, innovatiivse ja turvalise 

ühiskonna ülesehitamiseks vajab Euroopa 

lahendust, mis hõlmab uute teadmiste, 

Kaasava ja innovatiivse ühiskonna 

ülesehitamiseks vajab Euroopa lahendust, 

mis hõlmab uute teadmiste, tehnoloogiate 
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tehnoloogiate ja võimete arendamist ning 

samuti tegutsemissuundade määratlemist. 

Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 

lahendada oma probleeme mitte üksnes 

liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 

tegutsedes. See omakorda aitab 

liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 

kogemustest ja võimaldab neil määratleda 

paremini oma konkreetsed meetmed, mis 

on vastavuses riigis valitseva olukorraga. 

ja võimete arendamist ning samuti 

tegutsemissuundade määratlemist. 

Niisugused püüdlused aitavad Euroopal 

lahendada oma probleeme mitte üksnes 

liidusiseselt, vaid ka maailmaareenil 

tegutsedes. See omakorda aitab 

liikmesriikidel õppida ka mujal saadud 

kogemustest ja võimaldab neil määratleda 

paremini oma konkreetsed meetmed, mis 

on vastavuses riigis valitseva olukorraga. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 

toetatakse seega liidu peamiste 

poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 

2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu eesmärkide, 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika, 

Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 

sealhulgas katastroofide ennetamise ja 

neile reageerimise strateegia arendamist, 

rakendamist ja kohandamist. Kõik see 

toimub kooskõlas Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmetega. 

Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 

toetatakse seega liidu peamiste 

poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 

2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 

arendamist, rakendamist ja kohandamist. 

Kõik see toimub kooskõlas 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmetega. 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 
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väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.3.3. Turvaline ühiskond välja jäetud 

Eesmärk on toetada liidu sise- ja 

välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 

ühtsel digitaalsel turul küberjulgeolek, 

usaldus ja eraelu puutumatus, 

parandades samal ajal liidu turvalisuse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

ning teenindussektori konkurentsivõimet. 

Selleks arendatakse uuenduslikke 

tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 

kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 

julgeolekuohtude ennetamiseni. 

Eesmärgile keskendunud meetmetega 

lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 

ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 

riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 

kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 

jne) nõudmised, et võtta arvesse 

julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 

kaitse arengut ning vajalikke sotsiaalseid 

asjaolusid. 

 

Tegevuse eesmärk on:  

(a) võidelda kuritegevuse ja terrorismi 

vastu; 

 

(b) tugevdada piirihalduse kaudu 

julgeolekut; 

 

(c) tagada küberjulgeolek;  

(d) suurendada Euroopa võimet panna 

vastu kriisidele ja katastroofidele; 

 

(e) tagada internetis eraelu puutumatus ja 

vabadus ning suurendada julgeoleku 

sotsiaalset mõõdet. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. TURVALINE ÜHISKOND – 

EUROOPA JA SELLE KODANIKE 

VABADUSE JA TURVALISUSE 

KAITSMINE 

 6 a. 1. Erieesmärk 

 Erieesmärk on edendada turvalist 

Euroopa ühiskonda seoses enneolematute 

muutuste ning ülemaailmse vastastikuse 

sõltuvuse ja ohtude suurenemisega, 

tugevdades samal ajal Euroopa vabaduse 

ja õiguse kultuuri. 

 Laialt on levinud ebaturvalisuse tunne, 

mis on tingitud kas kuritegevusest, 

vägivallast, terrorismist, 

loodusõnnetustest või inimtegevusest 

tingitud õnnetustest, küberrünnakutest, 

eraelu puutumatuse rikkumisest või muud 

liiki sotsiaalsetest või majanduslikest 

häiretest. See avaldab kodanikele otsest 

mõju ning sellel on laiem mõju sellistele 

mõistetele nagu usaldus, hoolivus ja 

suhtlemine ning see on seotud ühiskonna 

valmisoleku ja korralduse tasemega. 

 Prognooside kohaselt langeb Euroopas 

igal aastal otseselt kuriteo ohvriks 

ligikaudu 75 miljonit inimest1. 

Kuritegevuse, terrorismi, ebaseadusliku 

tegevuse, vägivalla ja katastroofidega 

seotud otsesed kulud olid Euroopas 

2010. aastal hinnanguliselt vähemalt 

650 miljardit eurot (umbes 5% ELi 

SKPst). Ilmekas näide terrorismi 

tagajärgedest on 11. septembril 2001 

toimunud rünnak Manhattani 

kaksiktornide pihta. See nõudis tuhandeid 

inimelusid ning tekitas hinnangute 

kohaselt Ameerika Ühendriikides kahju, 
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mis ulatus tootlikkuse vallas 35 miljardi 

dollarini ja kogutoodangu puhul 

47 miljardi dollarini, samuti suurendas 

see järgmises kvartalis tööpuudust ligi 

1 % võrra. Samuti oli sellel 

märkimisväärne kultuuriline ja 

ülemaailmne mõju. Kodanikud, ettevõtted 

ja institutsioonid vahetavad sotsiaal-, 

finants- ja kaubandusvaldkonnas teavet ja 

sõlmivad tehinguid üha enam digitaalselt, 

kuid interneti arenguga on kaasnenud ka 

küberkuritegevus, mis läheb igal aastal 

maksma miljardeid eurosid, ja eraelu 

puutumatuse rikkumine, mis mõjutab 

üksikisikuid ja ühendusi kogu Euroopas. 

Muutused igapäevaelus esineva 

ebakindluse olemuses ja tajumises 

mõjutavad tõenäoliselt kodanike usaldust 

mitte üksnes institutsioonide, vaid ka 

üksteise vastu. 

 Nimetatud ohtude ettenägemiseks, 

ennetamiseks ja ohjamiseks on vaja 

töötada välja ning rakendada 

innovatiivseid tehnoloogiaid, lahendusi, 

ettenägelikkuse vahendeid ja teadmisi, 

stimuleerida tarnijate ja kasutajate 

koostööd, leida tsiviiljulgeolekulahendusi, 

parandada Euroopa julgeoleku-, teenuste- 

ja IKT-sektori konkurentsivõimet ning 

võidelda inimõiguste ja eraelu 

puutumatuse kuritarvitamise ja 

rikkumiste vastu internetis ja mujal, 

tagades samal ajal Euroopa kodanike 

individuaalsed õigused ja vabaduse. 

 Seoses selle väljakutsega hakkab 

programm „Horisont 2020” toetama 

teadusuuringuid tehnoloogia alal, mida 

kasutatakse nii tsiviiljulgeoleku kui ka 

kaitse vallas ja teadustöö alal, mille 

eesmärk on suurendada Euroopa 

suutlikkust mõlemas valdkonnas. Selleks 

peavad julgeolekualased teadusuuringud 

hõlmama sise- ja välisjulgeolekut, 

sealhulgas ühist julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikat, ning toetama kõiki nn 

kahese kasutusega tehnoloogiaid, 

kaasates vajadusel komisjoni töösse 

Euroopa Kaitseagentuuri. Kõnealuse 
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väljakutse raames tehnoloogiaalaste 

uuringute ja innovatsiooni ning samuti 

ühiste teadusuuringute ja 

arendustegevuse rakendamise juures 

tuleb erilist tähelepanu pöörata 

standardimise, sisemise koostalitlusvõime, 

progressi võimaldava tehnoloogia, 

strateegilise sõltumatuse ja tarnekindluse 

aspektidele ning säilitada tehnoloogiaga 

varustamise tarneahelas tipptaset ja 

uuendusmeelsust. 

 Ja veel – kuna julgeolekupoliitika peaks 

olema tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, 

on tähtis suurendada julgeolekualaste 

uuringute sotsiaalset mõõdet. 

 6 a. 2. Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

 Turvalisus on Euroopa ja selle kodanike 

õigustatud mureküsimus ning on sellega 

seoses ühiskonna üks peamistest 

väljakutsetest. Liit, selle kodanikud, 

tööstus ja rahvusvahelised partnerid 

puutuvad kokku rea julgeolekuohtudega, 

nagu kuritegevus, terrorism, ebaseaduslik 

kaubitsemine ning inimtegevusest või 

loodusõnnetustest põhjustatud suurt 

inimhulka mõjutavad hädaolukorrad. 

Need ohud võivad levida üle piiride ja olla 

suunatud füüsiliste objektide või 

küberruumi vastu, kusjuures rünnakud 

võivad lähtuda erinevatest allikatest. 

Näiteks riigi- ja erasektori asutuste info- 

või sidesüsteemide vastu suunatud 

rünnakud ei õõnesta üksnes kodanike 

usaldust info- ja sidesüsteemide vastu ega 

põhjusta üksnes otseseid rahalisi ja 

ärivõimalustega seotud kahjusid, vaid 

võivad avaldada ka tõsist mõju elutähtsale 

infrastruktuurile ja teenustele, näiteks 

energeetikale, lennundusele ja muud liiki 

transpordile, vee- ja toiduainete tarnele, 

tervishoiule, rahandusele ja 

telekommunikatsioonile. 

 Nimetatud ohud võivad põhimõtteliselt 

kõigutada meie ühiskonna alustalasid. 

Tehnoloogia ja loomingulise kavandamise 

abil saab oluliselt toetada mis tahes 
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vajalikku tegutsemist. Samas tuleks 

arendada välja uued lahendused, pidades 

samal ajal silmas vahendite sobivust ja 

nende piisavust ühiskondliku nõudluse 

rahuldamiseks, eelkõige seoses tagatistega 

kodanike põhiõiguste ja vabaduste 

kindlustamiseks. 

 Lisaks on turvalisus samuti üks 

peamistest majanduslikest väljakutsetest. 

Kogu maailma julgeolekuturu väärtus on 

ligikaudu 100 miljardit eurot, millest 

Euroopa osa moodustab 25–35 %. Lisaks 

on see praegusele kriisile vaatamata üha 

suurenev turg. Arvestades mõningate 

ohtude potentsiaalset mõju teenustele, 

võrkudele ja ettevõtetele, on piisavate 

turvalisusega seotud lahenduste 

kasutuselevõtt muutunud väga oluliseks 

majanduse ja Euroopa tööstuse 

konkurentsivõime seisukohalt. 

 Kõnealuse probleemi lahendamiseks 

eraldatavate liidu rahaliste vahenditega 

toetatakse seega liidu peamiste 

poliitikavaldkondade, nimelt Euroopa 

2020. aasta strateegia aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärkide, ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika, sealhulgas ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika, Euroopa 

Liidu sisejulgeoleku strateegia, sealhulgas 

katastroofide ennetamise ja neile 

reageerimise strateegia ning Euroopa 

digitaalse tegevuskava arendamist, 

rakendamist ja kohandamist. Kõik see 

toimub kooskõlas Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmetega. 

 Julgeolekuvaldkonna eripära arvesse 

võttes kehtestatakse kavandamise ja 

juhtimise erikord, sh nõukogu otsuse 

(millega kehtestatakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni 2014.–2020. aasta 

raamprogrammi Horisont 2020 

rakendamise eriprogramm) artikli 9 

kohase komitee suhtes. Kaitstakse 

julgeolekuga seotud salastatud teavet või 

muud tundlikku teavet ning 

tööprogrammides võib määratleda 
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rahvusvahelise koostöö erinõuded ja -

kriteeriumid. Seda kajastatakse selle 

ülesande programmides ja juhtimise 

kokkulepetes (kaasa arvatud 

komiteemenetluse aspektid). 

 Lõpuks, kuna käesoleva väljakutse 

raames toimuvate uuringute eesmärk on 

rakenduste väljatöötamine, mida saaks 

kasutada nii tsiviiljulgeoleku kui ka kaitse 

valdkonnas, püütakse kõigis selle 

väljakutse rakendamisega seotud 

aspektides teha aktiivselt koostööd 

Euroopa Kaitseagentuuriga. Selleks peaks 

Euroopa Kaitseagentuur osalema selle 

väljakutse juhtimise, programmitöö ja 

haldamise korraldamises, kaasa arvatud 

selle talitustevahelised ja 

komiteemenetluse aspektid. Samuti 

tugevdatakse kooskõlastamismehhanisme 

muude 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. 

 6 a. 3. Peamised tegevussuunad 

 Eesmärk on toetada liidu sise- ja 

välisjulgeoleku poliitikat ning tagada 

digitaalsel ühtsel turul küberjulgeolek, 

usaldus ja eraelu puutumatus, 

parandades samal ajal liidu 

julgeolekutööstuse ja -teenuste, 

sealhulgas IKT konkurentsivõimet. Nende 

tegevuste puhul on peatähelepanu 

suunatud järgmise põlvkonna 

innovatiivsete lahendustega seotud 

teadus- ja arendustegevusele, töötades 

välja uusi ideid ja mudeleid, ja 

koostalitlusvõimelistele standarditele. 

Selleks arendatakse uuenduslikke 

tehnoloogiaid ja lahendusi, millega 

kaotatakse lõhed turvalisuses ja jõutakse 

julgeolekuohtude vähendamiseni. 

Eesmärgile keskendunud meetmetega 

lõimitakse eri lõpptarbijate (kodanike, 

ettevõtete ja haldusasutuste, sealhulgas 

riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, 



 

PE489.637v03-00 266/607 RR\922943ET.doc 

ET 

kodanikukaitse, õiguskaitse, piirivalve 

jne) nõudmised, et võtta arvesse 

julgeolekuohtude ja eraelu puutumatuse 

kaitse arengut ning vajalikke 

ühiskondlikke asjaolusid. 

 Täpsemalt toetab programm „Horisont 

2020” ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikaga seotud teadustegevust 

järgmiselt: 

 (i) Programm „Horisont 2020” toetab 

tõhusat tehnoloogiaseiret uute 

tehnoloogiate jälgimiseks, mis võivad 

oluliselt ümber kujundada tuleviku 

julgeoleku ja kaitsevõimet või 

julgeolekukeskkonda. Sellise seire põhjal 

loovad agressiivsed, läbimurdeliste 

tulemustega teadusuuringud üleminekuid 

uuenduslike kontseptsioonide ja 

murranguliste avastuste ning nende 

kasutamise vahel julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonnas. 

 (ii) Programm „Horisont 2020” toetab 

mitme liikmesriigi vahelist konkreetse 

sihiga ühist teadus- ja arendustegevust, 

millest võtab osa ka liit, nagu osutatud 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

185. Nende algatuste eesmärk on tõhusalt 

suurendada Euroopa võimet täita 

liikmesriikide ja liidu poliitilisi eesmärke, 

arendades uuenduslikest tehnoloogiatest 

välja tegelikud süsteemid, mille toimivust 

kontrollitakse katsetes ja töös. Selline 

koostöö tugineb liikmesriikide algatusel. 

 Tegevuse eesmärk on: 

 a) kodanike kaitse turvalisuse 

suurendamine – kuritegevuse ja 

terrorismi vastu võitlemine; 

 b) oluliste infrastruktuuride 

vastupanuvõime kaitsmine ja 

parandamine; 

 c) julgeoleku tugevdamine piirihalduse ja 

meresõiduohutuse kaudu; 

 d) küberjulgeoleku tagamine ja 

täiustamine; 
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 e) Euroopa vastupanuvõimelisemaks 

muutmine kriisidele ja katastroofidele; 

 f) julgeoleku sotsiaalse mõõtme 

tugevdamine ning privaatsuse ja vabaduse 

tagamine internetis;  

 g) ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

raames toimuvate missioonide ja 

operatsioonide läbiviimise suutlikkuse 

suurendamine. 

 _____________ 

 1 COM(2011)0274 lõplik. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.3 – lõik 2 – alapunkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) suurendada julgeolekut ja tõhustada 

kolmandates riikides valitsevate 

konfliktide mõjutamist konfliktiennetuse, 

rahu kindlustamise, arutelu edendamise, 

rahuvahendamise ja lepitamise ning 

tsiviiljulgeolekusektori reformi kaudu; 
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm ,,Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Bill Newton Dunn 

 

LÜHISELGITUS 

Programmi „Horisont 2020” paketiga luuakse ühtne raamprogramm, mis aitab juhtida ELi 

toetust teadusuuringutele ja innovatsioonile ajavahemikus 2014–2020.  

 

Peamised eesmärgid on aidata rakendada tööhõive ja majanduskasvu strateegiat „Euroopa 

2020”, parandada sidet alusuuringute ja innovatsiooni ning turu vahel, lihtsustada osalemise 

eeskirju ja suurendada VKEde kaasatust.  

 

Arvamuse koostaja arvates valmistab arengukomisjonile kõige suuremat muret III osa, mis 

käsitleb ühiskonnaprobleeme. See osa käsitleb muu hulgas niisuguseid valdkondi nagu 

tervishoid, toiduga kindlustatus, bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused ning ressursi- ja 

energiatõhusus, kusjuures läbivalt on rõhk rahvusvahelise koostöö edendamisel, mis annab 

selget tunnistust kõikide ühiskonnaprobleemide globaalsest iseloomust. Kõigist kolmest 

määratletud osast on just kolmandale osale eraldatud enim eelarvelisi vahendeid.  

 

Komisjoni ettepanekus on palju heakskiitu väärivaid elemente, eriti näiteks keskendumine 

toetusele kogu täistsükli jooksul alates teaduslikest alusuuringutest kuni innovatsiooni ja 

turustamiseni. Ühiskonnaprobleemide rahvusvahelise iseloomu rõhutamine on samuti 

kiiduväärt, kuid seda tuleks tunduvalt rohkem selgitada ja tugevdada. 

 

Arvamuse koostaja on otsustanud keskenduda muudatusettepanekutes järgmisele 

esmatähtsatele eesmärkidele. 

 

 „Horisont 2020” raamprogrammi arenguriikide osalejatele avatuse tagamine nii 

projektides ja tegevuses osalemise kui ka projektide tulemuste juurdepääsetavuse 

mõttes ning käesolevas määruses Euroopa n-ö enesesse kapselduva suhtumise 

vältimine.  
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 Tervishoiu, demograafiliste muutuste ja heaolu valdkonna ühiskonnaprobleemidega 

seoses ette nähtud meetmete potentsiaali tugevdamine, et reageerida 

möödapääsmatutele üleilmsetele terviseprobleemidele, tõkestades iseäranis vaesusega 

seotud ja tähelepanuta jäänud nakkushaiguste levikut. Arvamuse koostaja sooviks 

näha, et asjaomase tervishoiueelarve proportsioone korrigeeritaks selliselt, et sellest 

toetatavad meetmed oleksid suunatud esmajoones vaesusega seotud ja tähelepanuta 

jäänud haiguste leviku takistamisele.  

 ELi välis- ja arengupoliitika esmatähtsate eesmärkide ja sellega seotud kohustuste 

arvessevõtmine eeskätt sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, bioloogiline 

mitmekesisus ning ressursi- ja energiatõhusus, tuletades iseäranis meelde 

kosmoseuuringute tähtsust nende probleemidega tegelemisel. 

 

Kõik see tooks ELile ja liidu kolmandatest riikidest partneritele vastastikust kasu ning aitaks 

kinni pidada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttest. Lisaks on teadusalane koostöö 

üks koostöövorme, millest saaksid väga suurt kasu need riigid – iseäranis keskmiste tuludega 

riigid –, mis ei pruugi enam 2014.–2020. aasta perioodi arengukoostöö instrumendi raames 

pakutavast ELi kahepoolsest abist kasu saada.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada nii liidu, 

assotsieerunud riikide kui ka kolmandate 

riikide ülikoolide, uurimiskeskuste, 

tööstuse ja eriti VKEde suur osalus ning 

tuleks olla avatum uutele osalejatele, sest 

see ühendab ühes ühises strateegilises 

raamistikus kogu teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 

lihtsustatud toetusviisid) ning selle 

osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
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peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

 

Muudatusettepanek 2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning 

suurendada avalikkuse usaldust teaduse 

vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 

soodustada kodanike ja 

kodanikuühiskonna teadlikku osalust 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

küsimustega tegelemises, edendades 

selleks teadusharidust, muutes 

teaduslikud teadmised paremini 

kättesaadavaks, töötades välja 

vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid tuleks 

programmis „Horisont 2020” edendada 

kodanike ja kodanikuühiskonna aktiivset 

osalemist ja teadlikku osalust 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

protsessis ning soodustada nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes, 

edendada teadusharidust, tagada eetilise 

seadusandluse austamine ja edendada 

suuremat üleilmset kõrgeimatest 

standarditest kinnipidamist, suurendada 

avalikest vahenditest rahastatud 

teadusuuringute tulemuste, eelkõige 

teaduspublikatsioonide ja teaduslike 

andmete juurdepääsetavust ja 

taaskasutamist, töötada välja 

vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad ning 

haldusraamistik, mis vastavad kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, tugevdades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” 

teadusuuringute prioriteetide 

kindlaksmääramises. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Kogu teadustegevus ja innovatsioon 

põhineb kogu maailma teadlaste, 

teadusasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
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suutlikkusel pääseda vabalt ligi 

teaduslikule teabele ja seda jagada ning 

kasutada, pidades sealjuures kinni 

intellektuaalomandi õigustest. Eriti tähtis 

on see niisuguste arenguriikide osalejate 

jaoks, kus on vaja tõsta kohalikku 

teadusuuringute läbiviimise suutlikkust 

ning kelle koostöö liidu partneritega võib 

kaasa aidata üleilmsete probleemide 

lahendamisele ja liidu teaduse taseme 

tõstmisele. Et suurendada teadmiste 

liikumist ja kasutamist, peaks vaba ja 

avatud juurdepääs 

teaduspublikatsioonidele, mida hõlmab 

juba ka seitsmes raamprogramm, saama 

üldpõhimõtteks selliste 

teaduspublikatsioonide puhul, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020” 

avalikest vahenditest. Lisaks peaks 

programm „Horisont 2020” edendama 

avatud juurdepääsu teaduslikele 

andmetele, mis on koostatud või kogutud 

avalikest vahenditest rahastatud 

teadusuuringute raames, mille eesmärk 

on niisugustele andmetele avatud 

juurdepääsu muutumine üldreegliks 

2020. aastaks. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 



 

RR\922943ET.doc 273/607 PE489.637v03-00 

 ET 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. Helsingi deklaratsiooni 

sarnaste eetikapõhimõtete kohaselt tuleb 

inimest käsitlevate avalikest vahenditest 

rahastatud teadusuuringute käigus 

koostatud või kogutud andmed 

avalikustada, sõltumata sellest, kas 

uuringud tehti Euroopas või mujal 

maailmas. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks tervishoiu, 

hariduse, kosmose, keskkonna, säästva 

energia, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. Liidu välistegevuse 

ja arenguprogrammidega vastastiktoime 

loomine aitab tagada ka „Horisont 2020” 

maksimaalse mõju ja seejuures ELi 

toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud 

poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõtte järgimise. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure (28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
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mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 

see võib esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi 

kohustusi, nagu aastatuhande 

arengueesmärkide saavutamine. 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega. 

„Horisont 2020” peaks aitama liidul täita 

säästva arenguga seotud rahvusvahelisi 

kohustusi, iseäranis aastatuhande 

arengueesmärke ja sellele järgnevat 

rahvusvaheliselt kokkulepitud 

kohanemise eesmärki. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 



 

RR\922943ET.doc 275/607 PE489.637v03-00 

 ET 

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, 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, 

soodustades ühtlasi arengumaadest pärit 

teadlaste osalemist. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Avalikest vahenditest rahastatud, inimest 

käsitlevate teadusuuringute, näiteks 

kliiniliste katsete käigus koostatud või 

kogutud andmed avalikustatakse ja 

tehakse kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Kodanikuühiskonna organisatsioonid 

 1. Erilist tähelepanu pööratakse 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 

organisatsioonide) piisavale osalusele 

programmis „Horisont 2020” ja 

innovatsiooni mõjule neile. 

Kodanikuühiskonna organisatsioonide 

(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 

organisatsioonide) osalemise 
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kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 

on hindamis- ja järelevalvemenetluse üks 

osa. 

 2. Erilist tähelepanu pööratakse 

algatustele, mille eesmärk on teadlikkuse 

suurendamine kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele (sealhulgas 

arengukoostööga tegelevatele 

organisatsioonidele) pakutavast 

rahastamisest ja nendele juurdepääsu 

lihtsustamine. Selleks kasutatakse 

programmi „Horisont 2020” ja muid liidu 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde. 

 3. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamise, kavandamise, järelevalve ja 

hindemisega seoses konsulteeritakse 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega 

(sealhulgas arengukoostööga tegelevate 

organisatsioonidega). 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 

lepingu artiklis 187 nimetatud 

ühisettevõtetele, kes on asutatud 

seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 

muudetakse nende alusakte; ning ELi 

toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 

uutele avaliku ja erasektori partnerlustele 

ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 

[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 

punkti b alapunktides v või vii] osutatud 

rahastamisasutustele. Sellist koostööd 

kasutatakse ainult siis, kui soovitud 

eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 

õigustavad; 

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 

lepingu artiklis 187 nimetatud 

ühisettevõtetele, kes on asutatud 

seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 

muudetakse nende alusakte; ELi toimimise 

lepingu artikli 187 alusel loodud uutele 

avaliku ja erasektori partnerlustele, 

muudele olemasolevatele uuenduslikele 

teadusuuringute ja 

innovatsioonipartnerustele, näiteks 

tootearenduse valdkonnas, ning muudele 

määruse (EL) nr XX/2012 [uus 

finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 punkti b 

alapunktides v või vii] osutatud 

rahastamisasutustele. Sellist koostööd 

kasutatakse ainult siis, kui soovitud 

eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 

õigustavad; 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mõju ulatus tööstusalasele 

konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 

majanduskasvule ja sotsiaal-

majanduslikele probleemidele; 

(b) mõju ulatus tööstusalasele 

konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 

majanduskasvule ja sotsiaal-

majanduslikele probleemidele ning 

loomult üleilmsetele 

ühiskonnaprobleemidele; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Programmi „Horisont 2020” raames 

loodud või rahastatavate avaliku ja 

erasektori partnerluste osalemise ja 

levitamise eeskirjad vastavad täielikult 

määruses (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 

ning määruses (EL) nr XX/XX 

[programmi „Horisont 2020” osalemis- ja 

levitamiseeskirjad] sätestatud eeskirjadele 

ja nendes sätestatud eranditele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 

rahvusvahelised organisatsioonid võivad 

osaleda programmi „Horisont 2020” 

kaudsetes meetmetes määruses (EL) 

XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 

tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 

rahvusvahelised organisatsioonid võivad 

osaleda programmi „Horisont 2020” 

kaudsetes meetmetes määruses (EL) 

XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 

tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
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kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega edendatakse nii 

programmi „Horisont 2020” siseselt kui ka 

väliselt, et saavutada eelkõige järgmised 

eesmärgid: 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega edendatakse ja 

lõimitakse programmi „Horisont 2020”, et 

saavutada eelkõige järgmised eesmärgid: 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades. 

(c) Euroopa arengukonsensuses ja 

muutuste kavas sätestatud liidu välis- ja 

arengupoliitika eesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamine välis- ja arenguprogramme 

täiendades ning säästva arenguga seotud 

rahvusvaheliste kohustuste täitmise 

edendamine, iseäranis aastatuhande 

eesmärkide ja nendele järgneva 

rahvusvaheliselt kokkulepitud 

kohanemise eesmärgi saavutamine. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. 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. 

2. 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, 

nende arenguvajadusi ning meetmete 

oodatavat mõju. Need meetmed hõlmavad 

meetmeid, mis on suunatud arenguriikide 

teadusuuringute suutlikkuse 

suurendamisele ja koostöömeetmete 

tugevdamisele, keskendudes nende riikide 

konkreetsetele vajadustele sellistes 

valdkondades nagu tervishoid, sh 

tähelepanuta jäetud haigustega ja 
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epideemiatega seotud teadusuuringud, 

põllumajandus, kalandus ja keskkond. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koostöö eesmärkide seadmisel 

arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 

koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 

samuti võimalike puudusi kolmandate 

riikide intellektuaalomandi kaitse 

süsteemides. 

Koostöö eesmärkide seadmisel 

arvestatakse liidu poliitika, sealhulgas 

välis- ja arengupoliitika muutusi ja 

koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 

samuti võimalike puudusi kolmandate 

riikide intellektuaalomandi kaitse 

süsteemides. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kooskõlastuspoliitika viiakse vastavusse 

ka rände-, varjupaiga- ja 

arengupoliitikaga, et vältida ajude 

äravoolu arenguriikidest. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Komisjon võtab programmi 

„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 

teabevahetusmeetmed, sealhulgas 

teabevahetusmeetmed seoses rahalist 

toetust saanud projektide ja selle 

tulemustega. Kõnealustele 

teabevahetusmeetmele programmi 

„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 

Euroopa Komisjon võtab programmi 

„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 

teabevahetusmeetmed, sealhulgas 

teabevahetusmeetmed seoses rahalist 

toetust saanud projektide ja selle 

tulemustega. Teadmiste liikumise ja 

kasutamise suurendamiseks ning 

teadusuuringute tõhususe 
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peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 

poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 

niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 

määruse üldeesmärgiga. 

maksimeerimiseks peaks selliseid 

uuringuid käsitlevate 

teaduspublikatsioonide puhul, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020” 

avalikest vahenditest, saama üldnormiks 

seitsmendas raamprogrammis juba 

käsitletud vaba ja avatud internetipõhine 

juurdepääs teaduspublikatsioonidele. 

Edendatakse ja katsetatakse vaba ja 

avatud juurdepääsu teaduslikele 

andmetele, mis on koostatud või kogutud 

programmist „Horisont 2020” rahastatud 

teadusuuringutega. Kõnealustele 

teabevahetusmeetmele programmi 

„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 

peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 

poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 

niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 

määruse üldeesmärgiga. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks, nagu arenguriikide või 

kolmandate riikide teadlased; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 
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teadusharudega seotud ressursside ja 

teadmiste kriitilise massi koondamisel 

probleemide lahendamiseks. Tegevused 

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 

turuni, keskendudes uue asjana 

innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 

katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 

riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 

lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 

sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 

kasutuselevõtule turul. 

teadusharudega seotud ressursside ja 

teadmiste kriitilise massi koondamisel 

probleemide lahendamiseks. Tegevused 

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 

turuni, keskendudes uue asjana 

innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 

katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 

riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 

lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile. 

Nende tegevuste rahastamisel pannakse 

suurt rõhku teadusuuringute 

rahastamiseks kasutatavate innovatiivsete 

vahendite rakendamisele, nt 

innovatsiooniauhindade jagamisele. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
Probleemide üleilmsust ja nende tihedat 

seotust liidu välispoliitika ja 

rahvusvaheliste kohustustega arvestades 

on iga probleemi lahendamise lahutamatu 

osa strateegiline koostöö kolmandate 

riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

(Komisjoni teksti I lisa viimast lõiku (lõik 16) on muudetud ning sellest saab uus lõik 15 a.) 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused, 

sealhulgas hariduse juurdepääsetavuse 

ning sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
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teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

teostatavuse küsimus, on kõikide nende 

probleemide lahendamise lahutamatu osa. 

Lisaks toetatakse nende teadusharude 

arengut ka seoses erieesmärgiga „Kaasav, 

innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 

keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 

liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamise jaoks tugeva 

tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1.3 – lõik 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 

et ERC konkurssidel osalevad parimad 

teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 

otseselt viinud tippkvaliteediga 

teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 

tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 

rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 

ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 

Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 

jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 

Eelkõige võtab ERC endale sihiks 

parandada oluliselt liidu publikatsioonide 

osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 

tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 

püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 

Euroopat pärit stipendiaatide arvu ning 

täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 

poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid. 

Seetõttu püüab ERC 2020. aastaks näidata, 

et ERC konkurssidel osalevad parimad 

teadlased, ERC-lt saadud rahastamine on 

otseselt viinud tippkvaliteediga 

teaduspublikatsioonideni ning uuenduslike 

tehnoloogiate ja ideede kaubandusliku 

rakendamiseni ja mujal kasutamiseni ning 

ERC on aidanud märkimisväärselt kaasa 

Euroopa muutmisele maailma tippteadlaste 

jaoks ligimeelitavaks keskkonnaks. 

Eelkõige võtab ERC endale sihiks 

parandada oluliselt liidu publikatsioonide 

osakaalu maailma 1 % kõige rohkem 

tsiteeritud publikatsioonide seas. Lisaks 

püütakse tunduvalt suurendada väljastpoolt 

Euroopat pärit stipendiaatide arvu, toetades 

arenguriikidest pärit noori teadlasi, ning 

täiustada tippteadlaste toetamise riiklikke 

poliitikaid ja institutsionaalseid tavasid. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3.3 – alapunkt b – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 

võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 

jätkata. 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades, pakkudes 

teadlastele võimalust saada koolitust ja 

omandada uusi teadmisi kolmandate 

riikide kõrgetasemelistes teadusasutustes. 

Samuti toetatakse võimalusi teaduskarjääri 

pärast pausi jätkata. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3.3 – alapunkt c – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite lühiajalist vahetamist 

partnerluse raames ülikoolide, 

uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 

teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 

ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 

soodustamist. 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite lühiajalist vahetamist 

partnerluse raames ülikoolide, 

uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 

teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 

ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 

soodustamist, eelkõige teadusalaste 

partnerlussuhete tugevdamist Euroopa 

Liidu ning keskmise sissetulekuga ja 

arenguriikide vahel.  
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4.3 – alapunkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 

poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 

koostööd, otsustamise abivahendite 

väljaselgitamist ja jälgimist ning 

rahvusvahelist koostööd. 

Eesmärgiks on toetada asjaomaste 

poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste 

koostööd, otsustamise abivahendite 

väljaselgitamist ja jälgimist ning 

rahvusvahelist koostööd. Euroopa 

teadustaristuid toetatakse nende 

rahvusvaheliste suhete alal ja nendega 

konsulteeritakse Euroopa 

teadusuuringute alase rahvusvahelise 

koostöö vallas. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4.3 – alapunkt c – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käsitletakse ka teadustaristuga seotud 

partnerlust arenguriikidega, näiteks 

Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” ning liidu kosmosepoliitika 

eesmärke.  

Need tegevused aitavad saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit”, „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Samuti edendavad 

asjaomased tegevused liidu 

poliitikaeesmärkide ja rahvusvaheliste 

kohustuste täitmist kosmose, tervishoiu, 

keskkonna, energeetika ja toiduga 
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kindlustatuse valdkonnas.  

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 

teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 

ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 

ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 

üldistele teadusküsimustele ja kinnitab 

liidu positsiooni rahvusvahelise 

tipptegijana. Kogu tegevus kosmoses 

põhineb kosmoseuuringutel, aga need on 

praegu killustunud vaid osa liikmesriikide 

elluviidavate programmide vahel. Selleks 

et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 

kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 

liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 

on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 

investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 

ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 

selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 

põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 

teenused tähtis majanduskasvu ja 

töökohtade allikas. 

Kosmosetööstus kasvab kiiresti ja annab 

teavet, mis on tähtis paljudele tänapäevase 

ühiskonna eluvaldkondadele, rahuldab 

ühiskonna põhivajadusi, leiab vastuseid 

üldistele teadusküsimustele ja sellistele 

globaalsetele probleemidele nagu 

kliimamuutus ning kinnitab liidu 

positsiooni rahvusvahelise tipptegijana. 

Kogu tegevus kosmoses põhineb 

kosmoseuuringutel, aga need on praegu 

killustunud vaid osa liikmesriikide 

elluviidavate programmide vahel. Selleks 

et säilitada konkurentsieelis, kaitsta liidu 

kosmosetaristut (nt Galileo) ja säilitada 

liidu roll kosmosevaldkonnas ka tulevikus, 

on vaja liidu tasandil kooskõlastamist ja 

investeeringuid kosmoseuuringutesse (vt 

ELi toimimise lepingu artikkel 189). Peale 

selle on kosmosevaldkonnast saadud teabel 

põhinevad uuenduslikud kasutusviisid ja 

teenused tähtis majanduskasvu ja 

töökohtade allikas ning aitavad ühtlasi 

kaasa liidu välistegevusega seotud 

eesmärkide ja rahvusvaheliste kohustuste 

täitmisele näiteks humanitaarkriisidele 

reageerimise ja keskkonnaküsimuste 

vallas. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6.2 – lõik 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 

mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu 

mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva 
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ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 

toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 

side, ilmaennustus ja geograafiline teave. 

Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 

üha enam kosmosest saadud teabest. 

Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 

laieneb uutesse piirkondadesse (nt Hiina ja 

Lõuna-Ameerika). Euroopa tööstus on 

praegu suur esmaklassiliste kommerts- ja 

teadussatelliitide eksportija. Tihenev 

üleilmne konkurents hakkab Euroopa 

positsiooni selles valdkonnas kõigutama. 

Seetõttu on Euroopa huvitatud, et tema 

tööstus oleks sellel tiheda konkurentsiga 

turul jätkuvalt edukas. Lisaks on Euroopa 

teadussatelliitidelt saadud teave viinud 

viimastel kümnenditel mõne väga tähtsa 

teadusliku läbimurdeni geoteadustes ja 

astronoomias. Sellise ainulaadse võimega 

on Euroopa kosmosesektoril tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta strateegias esile 

tõstetud probleemide lahendamisel. 

ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja 

toodete tekkimist, näiteks navigatsioon, 

side, ilmaennustus ja geograafiline teave. 

Euroopa, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamine ja elluviimine sõltub 

üha enam kosmosest saadud teabest. 

Üleilmne kosmosesektor kasvab jõudsalt ja 

laieneb uutesse piirkondadesse (nt Aafrika, 

Hiina ja Lõuna-Ameerika). Euroopa 

tööstus on praegu suur esmaklassiliste 

kommerts- ja teadussatelliitide eksportija. 

Tihenev üleilmne konkurents hakkab 

Euroopa positsiooni selles valdkonnas 

kõigutama. Seetõttu on Euroopa huvitatud, 

et tema tööstus oleks sellel tiheda 

konkurentsiga turul jätkuvalt edukas. 

Lisaks on Euroopa teadussatelliitidelt 

saadud teave viinud viimastel kümnenditel 

mõne väga tähtsa teadusliku läbimurdeni 

geoteadustes ja astronoomias. Sellise 

ainulaadse võimega on Euroopa 

kosmosesektoril tähtis roll Euroopa 

2020. aasta strateegias esile tõstetud 

probleemide lahendamisel. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3.3 – alapunkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VKEsid toetatakse kogu programmi 

„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 

eraldi VKEde jaoks mõeldud 

rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 

toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul. 

VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 

liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 

üles suurt arenemis-, kasvu- ja 

rahvusvahelistumissoovi. Toetust antakse 

igat liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 

teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 

sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 

VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 

ja sellest kasu saada, kaotades varajases 

kasvuetapis tehtavate suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

VKEsid toetatakse kogu programmi 

„Horisont 2020” ulatuses. Selleks antakse 

eraldi VKEde jaoks mõeldud 

rahastamisvahendist järkjärgulist sujuvat 

toetust kogu innovatsioonitsükli jooksul. 

VKEde rahastamisvahend on suunatud igat 

liiki uuenduslikele VKEdele, kes näitavad 

üles suurt arenemis-, kasvu- ja 

rahvusvahelistumissoovi ning kelle 

poliitika välisturgude avamise protsessis 

on suunatud ettevõtte sotsiaalsele 

vastutusele, eelkõige nende tegutsemise 

korral arenguriigis. Toetust antakse igat 

liiki innovatsiooni jaoks, sealhulgas 

teenustega seotud, mittetehnoloogilise ja 

sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Eesmärk on 
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rahastamise puudujäägid, ergutades 

uuendusi ja suurendades teadusuuringute 

tulemuste kommertskasutust erasektoris. 

VKEde innovatsioonipotentsiaali arendada 

ja sellest kasu saada, kaotades varajases 

kasvuetapis tehtavate suure riskiga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise puudujäägid, ergutades 

uuendusi ja suurendades teadusuuringute 

tulemuste kommertskasutust erasektoris. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. Innovatiivsed rahastamise ja 

teadustöö tulemuste levitamise mudelid, nt 

innovatsiooniauhindade kaudu, on 

sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 

väga olulised ja võimaldavad teadlastel 

Euroopas ja mujal maailmas sellele 

võimalikult aktiivselt ja tõhusalt kaasa 

aidata. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos ja malaaria) on globaalne 

probleem, mis põhjustab kogu maailmas 

41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 

eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 

8 %. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 

epideemiateks ja suureneva 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos, malaaria ja tähelepanuta 

jäetud haigused) põhjustavad kogu 

maailmas 41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 

miljardist eluaastast, kusjuures Euroopa 

osakaal on 8 %. Valmis tuleb olla ka 

esilekerkivateks ja taaspuhkevateks 
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ravimiresistentsuse ohuks. epideemiateks ja suureneva 

ravimiresistentsuse ohuks. Tähelepanu 

tuleb pöörata zoonooside erivaldkonnale 

ja muudele toetatavatele 

loomatervishoiule keskenduvatele 

tegevustele. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks. 

Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 

probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 

kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 
juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 

tervishoiusüsteemile. 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks. 

Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 

probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 

tagada kogu maailmas juurdepääs 

tõhusale ja nõuetekohasele 

tervishoiusüsteemile, et kindlustada 

võimalikult hea tervis kõigile 

eurooplastele. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandi reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste probleemide 

lahendamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul. 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 

Asjakohane Euroopa tasandil ja koostöös 

kolmandate riikidega reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste ülemaailmsete 

probleemide lahendamisele ning 

soodustada aastatuhande 

arengueesmärkide saavutamist, tuua kaasa 

parema tervise ja heaolu kõikide inimeste 

jaoks ning anda Euroopale juhtpositsiooni 

kiiresti laieneval üleilmsel tervise ja 

heaoluga seotud uuendustegevuse turul. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 

teenusteks. Lisaks nõuab nende 

probleemide esinemine kogu Euroopas ja 

paljudel juhtudel kogu maailmas 

reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 

valdkondade- ja sektoritevaheliste 

meeskondade koostöö pikaajalist ja 

kooskõlastatud toetamist. 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks, tõhusateks ja 

kättesaadavateks toodeteks, strateegiateks, 

meetmeteks ja teenusteks. Lisaks nõuab 

nende probleemide esinemine kogu 

Euroopas ja paljudel juhtudel kogu 

maailmas reageerimist, mis hõlmab 

kõrgetasemeliste valdkondade- ja 

sektoritevaheliste meeskondade koostöö 

pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist üle 

kogu maailma, kaasa arvatud teadus- ja 

arendustegevuse suutlikkuse toetamist 

endeemilistel aladel. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 

ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

rahvusvahelist koostööd teadustöötajate 

vahel, et omandada vajalik kriitiline mass 
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tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 

arendamist ning selle rakendamist 

tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 

puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 

saab samuti kõige paremini vastata 

integreeritult, kui rääkida näiteks 

stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, haruldaste 

haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 

elamisega seotud lahenduste pakkumisest. 

ja erialateadmised, pikaajaliste 

kohortuuringute väljatöötamist ja kliiniliste 

katsete läbiviimist, mitme tehnoloogia 

kliinilist kasutamist ja IKT arendamist ning 

selle rakendamist tervishoiuvaldkonnas, 

eeskätt e-tervise puhul. Konkreetse 

elanikkonna vajadustele saab samuti kõige 

paremini vastata integreeritult, kui rääkida 

näiteks stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, vaesusega seotud, 

tähelepanuta jäetud, haruldaste ja 

mittenakkavate haiguste diagnoosimisest, 

ennetamisest ja ravist ning toetatud või 

iseseisva elamisega seotud lahenduste 

pakkumisest. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 

haigused on ülemaailmne probleem ning 

lüngad teadusuuringutes tuleb täita 

patsientide vajadustest lähtuva 

innovatsiooni tekitamisega. Selliste 

esilekerkivate ja taaspuhkevate 

epideemiate sagenemine Euroopa 

piirkonnas – sageli kliimamuutuste ja 

inimeste ülemaailmse rände tulemusena – 

ning üha kasvav ravimiresistentsuse 

probleem rõhutavad veelgi vajadust 

rahvusvaheliselt koordineeritud ühtse 

lähenemisviisi ning avaliku sektori 

vahenditest suurema toetuse eraldamise 

järele igal aastal maailmas miljoneid 

inimesi tapvate haigustega seotud teadus- 

ja arendustegevuseks. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2 – lõik 4 



 

RR\922943ET.doc 291/607 PE489.637v03-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 

suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avaliku ja 

kommertskasutusele eelneva hankeni uute 

toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 

lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 

koostoimivad ning tuginevad määratletud 

normidele ja/või ühistele suunistele. 

Kooskõlastatud Euroopa tasandi 

jõupingutus aitab kaasa Euroopa 

teadusruumi jätkuvale arengule. See 

seostub vastavalt ja vajaduse korral ka 

tegevusega, mida arendatakse programmis 

„Tervis majanduskasvuks” ning 

täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 

käsitleva innovatsioonipartnerluse raames. 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks ja selle eesmärkidest oleks 

pikaajaline kasu, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 

suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avaliku ja 

kommertskasutusele eelneva hankeni uute 

toodete, teenuste ja laiendamiskõlblike 

lahenduste jaoks, mis on vajaduse korral 

koostoimivad ning tuginevad määratletud 

normidele ja/või ühistele suunistele. 

Kooskõlastatud Euroopa tasandi 

jõupingutus aitab kaasa Euroopa 

teadusruumi jätkuvale arengule. See 

täiendab ja loob vajaduse korral ka 

vastastiktoime nende meetmetega, mida 

arendatakse programmis „Tervis 

majanduskasvuks”, täisväärtusliku 

eluperioodi pikendamist käsitleva 

innovatsioonipartnerluse raames, 

komisjoni järeldustes ELi rolli kohta 

ülemaailmses tervishoius ning liidu 

välistegevuse programmides ja 

ülemaailmse tervishoiuga seoses võetud 

rahvusvahelistes kohustustes. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast, kliimast ja vaesusest 

lähtuvate tegurite) mõistmine, tervishoiu 

edendamise ja haiguste ennetamise 

parandamine; haiguse mõistmise ja 

diagnoosimise parandamine; tõhusate 

uurimisprogrammide väljatöötamine ja 

haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 
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valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 

parandamine; järelevalve ja valmisoleku 

parandamine; uute ja paremate ennetavate 

vaktsiinide, teraapiate ja raviviiside 

väljatöötamine; in-silico meditsiini 

kasutamine haiguste kontrolli all hoidmise 

ja prognoosimise parandamiseks; 

kohandatud ravimeetodite väljatöötamine 

ja haiguste ravimine; teadmiste, sealhulgas 

psühhosotsiaalsete aspektide, 
kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; 

reguleerimismenetluste täiustamine ja 

juurdepääsuga seotud tegevuste 

toetamine; terviseandmete parem 

kogumine ja kasutamine; 

standardiseeritud 

andmeanalüüsitehnikad; tervislik 
aktiivsena vananemine, sõltumatu ja 

toetatud elamine; inimeste mõjuvõimu 

suurendamine oma tervise eest hoolt 

kandmisel; integreeritud hoolduse 

edendamine, teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning tervisealase 

ebavõrdsuse ja erinevuste vähendamine 

tõenditele tugineva otsusetegemise, 

parimate tavade vahetamise, uuendusliku 

tehnoloogia ja uuenduslike meetmete abil, 

eelkõige seoses uuringute rahastamise ja 

nende tulemuste levitamisega, eesmärgiga 

jagada teadmisi, mis lihtsustavad ja 

kiirendavad innovatsiooni nendes 

valdkondades. Kõigi nimetatud tegevuste 

juures võetakse korrakohaselt arvesse 

soolist analüüsi. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3 – lõik 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
Et vastata Euroopa tervishoiu 

tulevikuprobleemidele ja tagada 

ülalmainitud eesmärkide saavutamine, 

tuleks kohasel määral liidu rahalisi 

vahendeid eraldada teadus- ja 

innovatsioonitegevusele selles 

valdkonnas.  

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 

säilitama samal ajal oma 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka jätkusuutliku ja 

piisava tooraine-, energia- ja 

tööstustoodangu varu ning säilitama samal 
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konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Näiteks visatakse 

hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 

arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 

suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 

50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 

riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning -

haiguste, sealhulgas zoonoossete 

haigusetekitajate ja toidust pärineva 

patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 

ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 

tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 

turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

ajal oma konkurentsivõime. Biojäätmed 

(mida tekib liidus hinnangute kohaselt 

aastas kuni 138 miljonit tonni, millest 40 % 

ladustatakse) tähendavad väga suurt 

probleemi ja kulusid, hoolimata oma 

võimalikust lisaväärtusest. Näiteks 

visatakse hinnangute kohaselt ära 30 % 

kogu arenenud riikides toodetud toidust. 

On vaja suuri muutusi, et seda liidus 

2030. aastaks 50 % võrra vähendada. 

Lisaks ei takista riigipiirid looma- ja 

taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 

zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 

pärineva patogeeni levimist. Kuigi 

riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 

liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 

ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust.  

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 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 

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, 

rahvusvaheliselt kokkulepitud 
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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. 

kohustustega ülemaailmse toiduga 

kindlustatuse, bioloogilise mitmekesisuse 

ja säästva arengu vallas, taimetervise 

strateegiatega, loomatervishoiu ja -heaolu 

strateegiatega ning keskkonnakaitseks, 

tervishoiuks ja ohutuseks ette nähtud 

õigusraamistikega, et edendada 

ressursitõhusust, kliimaalaseid meetmeid 

ning vähendada jäätmeid. Teaduslikest 

alusuuringutest innovatsioonini ulatuva 

täistsükli parem lõimimine asjaomastesse 

liidu poliitikasuundadesse parandab 

märkimisväärselt nende liidu tasandi 

lisaväärtust, tekitab võimendavat mõju, 

suurendab sotsiaalset tähtsust, tagab 

tervislikud toiduained ja aitab edasi 

arendada jätkusuutlikku maa-, mere- ja 

ookeanihaldust ja biomajanduse turgu. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.3 – alapunkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 

vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 

ning samal ajal maapiirkondade 

elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 

teenuste, ideede ja poliitikameetmete 

väljatöötamisele. 

Eesmärk on tagada piisavad ülemaailmsed 

toidu-, sööda, biomassi- ja muude 

toorainete varud ning kaitsta samal ajal nii 

Euroopa liidus kui ka väljaspool 
loodusressursse ning tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada ning võidelda maade 

kokkuostmise vastu arenguriikides. 

Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele 

kogu maailmas, mis on nii ressursitõhusad 

(sealhulgas vähese CO2-heitega) kui ka 

vastupidavad, ning samal ajal 

maapiirkondade elatusvahendite 

edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 

ja poliitikameetmete väljatöötamisele. 

Tähelepanu pööratakse kariloomade 

tervishoiule ja majandamisele, sealhulgas 

vaktsiinidele, haiguste, sealhulgas 
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troopiliste haiguste ravile. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.2 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 

tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 

teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 

edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 

mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 

aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 

liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 

kasu ja huvi korral ühiselt. 

Rahvusvahelisel areenil pakub liidu tasandi 

tegevus nii-öelda kriitilist massi, et äratada 

teiste tehnoloogiavaldkonna liidrite huvi ja 

edendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid, 

mille abil saavutada liidu eesmärgid. See 

aitab rahvusvahelistel partneritel lihtsamalt 

liiduga suhelda, et tegutseda vastastikuse 

kasu ja huvi korral ühiselt. Sellega seoses 

tuleb erilist tähelepanu pöörata liidu 

algatustele ja rahvusvahelistele 

kohustustele energiale universaalse 

juurdepääsu tagamise, kliimamuutustega 

kohanemise ning nende leevendamise 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.1 – lõik 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava, 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava, 
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innovatiivse ja turvalise ühiskonna 

musternäidis. Selleks on vaja 

strateegilisemat meetodit koostööks 

kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 

julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 

seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 

suurendada julgeolekualaste uuringute 

sotsiaalset mõõdet. 

innovatiivse ja turvalise ühiskonna 

musternäidis. Selleks on vaja 

strateegilisemat ja avatumat meetodit 

koostööks kolmandate riikidega ning võtta 

rahvusvahelist koostööd edendavaid ja 

toetavaid sihipäraseid meetmeid. Ja veel – 

kuna julgeolekupoliitika peaks olema 

tihedalt seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 

suurendada julgeolekualaste uuringute 

sotsiaalset mõõdet. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

kodanikud, ettevõtted ja kasutajad 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 

kolmandaid riike kaasavasse 
kooskõlastatud teadus- ja 

innovatsioonipoliitikasse. Eeskätt 

toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.2 – lõik 2 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 

kolmandate riikidega. 

(d) edendada tihedat ja tõhusat koostööd 

kolmandate riikidega muu hulgas 

teadusuuringute tulemuste ja sellega 

seotud teabe kättesaadavuse alal. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

seadusandlikus ettepanekus esitatud 

rahastamispakett on vaid seadusandjale 

tehtud soovitus ning seda ei saa kindlaks 

määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele 

määruse ettepanekus, millega 

kehtestatakse mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020; 

 

Muudatusettepanek  2 
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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Lõige 1 b (uus) 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 

aasta resolutsiooni tulevikku 

investeerimise ning uue mitmeaastase 

finantsraamistiku kohta 

konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 

kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus on vaja piisavaid 

lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 

praeguseid poliitilisi prioriteete ning 

Lissaboni lepinguga saadud uusi 

ülesandeid, samuti reageerida 

ootamatutele sündmustele; juhib 

tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 

summa kasvab 2013. aasta tasemega 

võrreldes vähemalt 5%, saab liit 

kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste 

ning liidu solidaarsuse põhimõtte 

täitmisesse panustada piiratult; palub 

nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 

seisukohta, selgelt välja tuua, millistest 

poliitilistest prioriteetidest või projektidest 

võiks nende tõendatud Euroopa 

lisandväärtusest hoolimata üldse loobuda; 

 _______________ 

 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266. 

 

Muudatusettepanek  3 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Lõige 1 c (uus) 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 c. tuletab eelkõige meelde, et samas 

resolutsioonis nõuab Euroopa Parlament 

asjaomaste kulutuste märkimisväärset 

suurendamist alates 2013. aastast, et 

tõhustada ja stimuleerida liidus teadus-, 

arendus- ja uuendustegevuse rahastamist 
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ning tagada see; 

 

Muudatusettepanek  4 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Lõige 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. tuletab lisaks meelde oma seisukohta, 

mille kohaselt peaksid järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku keskmes 

vastavalt Euroopa lisandväärtuse ja 

tipppädevuse põhimõtetele olema 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet 

soodustavate valdkondade, näiteks teadus- 

ja uuendustegevus, eelarvevahendid; 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
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eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni, 

mistõttu rõhutatakse tugevama koostoime 

ja struktuurifondidega vastastikuse 

täiendavuse edendamise tähtsust. Siiski 

peab kontseptsiooni „tee tipptasemeni” 

alusel rahastatavate projektide valimine 

põhinema kindlatel kvaliteedistandarditel. 

Nende püsiva edu tagamiseks peaks 

pöörama erilist tähelepanu projektidele, 

mida rahastatakse kontseptsiooni „tee 

tipptasemeni” alusel, ning neid tuleks 

üksikasjalikumalt jälgida. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 

4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 

ligimeelitamise takistused, et Euroopa 

teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 

ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 

4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 

ligimeelitamise takistused, et Euroopa 

teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 

ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. See nõuab eelarve olulist 

suurendamist järgmiseks 7-aastaseks 

perioodiks, et tugevdada liidu 

innovatsioonivõimet, soodustades samas 

oma tegevuse jaoks tähtsaid erasektori 

investeeringuid. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise radikaalset lihtsustamist, 

rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 

Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 

juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 

tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 

vahehindamise tulemusena selgunud 

olulistele õppetundidele ning toetas 

27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku. 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta ja 8. juuni 2011. 

aasta1 resolutsioonides − milles rõhutati, 

et rahaliste vahendite suurendamine tuleb 

siduda rahastamismenetluste olulise 

lihtsustamisega − liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamise radikaalset 

lihtsustamist, rõhutas 12. mai 2011. aasta 

resolutsioonis juhtalgatuse „Innovatiivne 

liit” tähtsust Euroopa muutmisel 

kriisijärgses maailmas, juhtis 8. juuni 

2011. aasta resolutsioonis tähelepanu 

seitsmenda raamprogrammi vahehindamise 

tulemusena selgunud olulistele 

õppetundidele ning toetas 27. septembri 

2011. aasta resolutsioonis teadusuuringute 

ja innovatsiooni rahastamise ühist 

strateegilist raamistikku ja kutsus 

kahekordistama järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku teadusuuringute ja 

innovatsiooni eelarvet, võrreldes 

seitsmenda raamprogrammiga. 

 ______________ 

 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
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soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu.  

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks ilma konkurentsi 

moonutamata toetama innovatsiooniahela 

kõiki etappe, eelkõige turule lähimaid 

tegevusi, kaasates uuenduslikke 

rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu.  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Programmi „Horisont 2020” 

kohane rahastamine peaks olema 

suunatud tipptaseme saavutamisele ja 

pakkuma selget Euroopa lisandväärtust. 

See ei peaks asendama, vaid vastastikku 

täiendama teadustegevustega seotud 

projektide riiklikku rahastamist. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid nõudeid on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid, mille 

puhul võetakse arvesse tegevuste olemust 

ja nende turulähedust) ning selle 

osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Programm „Horisont 2020” peaks 

tagama bürokraatiamahu olulise 

vähenemise toetusesaajate, sh VKEde, 

jaoks ja võimaldama toetusesaaja tüübist 

olenevalt erinevat käsitlust. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) On vaja tagada programm „Horisont 

2020” ja selle eelkäijate korrektne 

lõpetamine, eelkõige seoses nende 

mitmeaastase halduskorra (nt tehnilise ja 

haldusabi rahastamise) jätkumisega.  

(18) On vaja tagada programm „Horisont 

2020” ja selle eelkäijate korrektne 

lõpetamine, eelkõige seoses nende 

mitmeaastase halduskorra (nt hädavajaliku 

tehnilise ja haldusabi rahastamise) 

jätkumisega.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad konkreetsetel ja 

läbipaistvatel tingimustel kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Asjakohase tasakaalu tagamiseks 

üksmeelel põhineva ning murrangulisema 

teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni vahel peaks vähemalt 15% 

eelarvest, mis on ette nähtud prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning 

erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” prioriteedi „Juhtpositsioon 
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tööstuses” raames, järgima alt üles 

põhimõtet ja teadusuuringutest lähtuvat 

loogikat. Lisaks tuleks prioriteetide 

„Ühiskonnaprobleemid” ja 

„Juhtpositsioon tööstuses” raames leida 

õige tasakaal väiksemate ja suuremate 

projektide vahel, võttes arvesse kindla 

sektori struktuuri, tegevuse liiki, 

tehnoloogiat ja teadusmaastikku. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. See koostoime ei 

tohiks seada ohtu tipptaseme põhimõtet, 

mille poole programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüelda, ja see ei tohiks viia 

samade projektide topeltrahastamiseni. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Nii programm „Horisont 2020” kui 

ka ühtekuuluvuspoliitika püüavad 

saavutada kõikehõlmavat kooskõla 

strateegia „Euroopa 2020” aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
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eesmärkidega oma vastavate ühtsete 

strateegiliste raamistike abil. See uus 

strateegiline suund nõuab mõlema 

ühenduse abi raamprogrammi suuremat 

ja süstematiseeritud koostööd, et kasutada 

täielikult ära teadus- ja innovatsioonialast 

potentsiaali piirkondlikul, riiklikul ja 

Euroopa tasandil. Sellise koostoime 

ärakasutamiseks tuleks nii programmis 

„Horisont 2020” kui ka 

ühtekuuluvuspoliitikas kasutusele võtta 

tipptaseme saavutamist toetavaid 

vahendeid, ilma et seataks ohtu 

tipptaseme põhimõte. 

Selgitus 

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 

important to reach the objectives of Europe 2020. Thus synergies and complementarities 

between them are really needed. Cohesion policy must prepare regional R&I players to 

participate in Horizon 2020 projects and, on the other hand, should provide the means to 

exploit and diffuse swiftly R&I results stemming from Horizon 2020 funded basic research 

into the market. To build bridges between two programmes, the H2020 should offer some 

measures for identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of 

excellence for the best centres. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 b) Euroopa, kohaliku, piirkondliku ja 

riikliku taseme asutustel on tähtis roll 

Euroopa teadusruumi rakendamisel ja 

liidu finantsinstrumentide tõhusal 

kooskõlastamisel, eelkõige programmi 

„Horisont 2020” ja struktuurifondide 

seotuse edendamisel piirkondlike 

innovatsioonistrateegiate raames, mis 

põhinevad arukal spetsialiseerumisel. 

Piirkondadel on otsustava tähtsusega osa 

ka programmi „Horisont 2020” tulemuste 

levitamisel ja rakendamisel ning 

täiendavate rahastamisvahendite 

pakkumisel, sealhulgas riigihangetes. 
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Selgitus 

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 

regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 

synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 

synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 

smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 

with particular attention to creating friendly market conditions and business environment. 

Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 

the Member States level. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 

innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 

Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 

VKEde jõulist osalemist, mida on 

kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 

kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 

„Small Business Act” eesmärkide 

saavutamisele. 

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 

innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 

Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 

VKEde jõulist osalemist, mida on 

kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 

kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 

„Small Business Act” eesmärkide 

saavutamisele. Programm „Horisont 

2020” peaks pakkuma stiimuleid, et 

VKEsid liidu tasemel seda tüüpi 

rahastamise juurde meelitada ning 

pakkuda eeskirju ja vahendeid, mis 

parandaks oluliselt VKEde juurdepääsu 

rahastamisele. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Selleks et säilitada võrdsed 

võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 

tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 

programmi „Horisont 2020” ettenähtud 

rahastamise kavandamisel lähtuda 

(31) Selleks et säilitada võrdsed 

võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 

tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 

programmi „Horisont 2020” ettenähtud 

rahastamise kavandamisel lähtuda 
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riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 

kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 

nt erasektori rahaliste vahendite massilist 

väljatõrjumist, mittetulemuslike 

turustruktuuride loomist või ebatõhusate 

äriühingute säilitamist. 

riigiabieeskirjadest, sealhulgas praegu 

läbivaadatavast ühenduse raamistikust 

teadus- ja arendustegevuseks ning 

innovatsiooniks antava riigiabi kohta, 
tagada riiklike kulutuste tõhusus ja vältida 

turumoonutusi, nt erasektori rahaliste 

vahendite massilist väljatõrjumist, 

mittetulemuslike turustruktuuride loomist 

või ebatõhusate äriühingute säilitamist. 

Selgitus 

Tasakaalu liigne nihutamine lühiajalise turulähedase innovatsiooni rahastamise suunas võib 

moonutada konkurentsi ning kahjustada pikaajalisemaid alusuuringuid, mis on sageli 

radikaalse ja murrangulise innovatsiooni allikaks. Seetõttu tuleks arvesse võtta lisaks teadus- 

ja arendustegevuse riigiabieeskirjade sõnastusele ka selle mõtet. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) Liidu ja liikmesriikide rahaliste 

vahendite kasutamist teadus- ja 

innovatsioonitegevuse valdkonnas tuleks 

paremini kooskõlastada, et tagada 

vastastikune täiendavus, suurem tõhusus 

ja nähtavus ning saavutada parem 

koostoime. Käesolevas määruses 

ettenähtud hindamisprotsessi tähenduses 

peaks komisjon esitama võimaluse korral 

konkreetsed tõendid ELi eelarve ja 

liikmesriikide eelarvete vahelise 

vastastikuse täiendavuse ja koostoime 

kohta, mis on seotud Euroopa 2020. aasta 

teadus- ja arendustegevuse eesmärgi 

saavutamise ja Euroopa 2020. aasta 

innovatsiooni põhinäitajaga. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Programmi „Horisont 2020” puhul 

tuleks tagada liidu eelarvega seotud 

uuenduslike rahastamisvahendite ja -

mehhanismide maksimaalne läbipaistvus, 

aruandekohustus ja demokraatlik 

järelevalve, eriti mis puudutab nende nii 

oodatavat kui ka tegelikku panust liidu 

eesmärkide saavutamisse. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamiseks ühist strateegilist 

raamistikku ning toimides nii avaliku 

sektori ja erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi, 

edendades majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning tagades 

Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Selgitus 

Seoses Euroopa finants- ja majanduskriisist tulenevate eelarvepiirangutega ei tohiks 

õõnestada arukaid investeeringuid sellistes suure lisandväärtusega valdkondades nagu 

teadusuuringud ja innovatsioon. Avaliku sektori finantsalaseid jõupingutusi nendes 

valdkondades tuleb säilitada või suurendada ning programmil „Horisont 2020” peab selles 

osas olema võimendav mõju. Teisest küljest peab liidu sotsiaalne, majanduslik ja 

territoriaalne ühtekuuluvus olema kõikide ELi avaliku sektori investeeringute keskmes. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Hinnangute kohaselt peaks 

raamprogramm „Horisont 2020” 

suurendama 2030. aastaks sisemajanduse 

koguprodukti 0,92 %, eksporti 1,37 % ja 

tööhõivet 0,4 % ning vähendama importi 

0,15 %. Asjaomased tulemuslikkuse 

näitajad on esitatud I lisa sissejuhatuses.  

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 

nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt 

(miljonites eurodes): 

2. Tegevuse jaoks ette nähtud summa 

jaotatakse artikli 5 lõikes 2 nimetatud 

prioriteetide vahel järgmiselt (miljonites 

eurodes): 

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 

eurot; 

(a) tipptasemel teadus: lõikes 1 sätestatud 

rahastamispaketist 31,705%; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 

miljonit eurot; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: lõikes 1 

sätestatud rahastamispaketist 22,544%; 

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 

eurot. 

(c) ühiskonnaprobleemid: lõikes 1 

sätestatud rahastamispaketist 39,589%. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 

eurot. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2,521% 

lõikes 1 sätestatud rahastamispaketist. 
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Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 

kuuluvate erieesmärkide vahel ja 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda eraldatav 

maksimaalne summa on kindlaks määratud 

II lisas. 

Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 

kuuluvate erieesmärkide vahel ja 

Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda eraldatav 

maksimaalne summa on kindlaks määratud 

II lisas. Iga-aastased assigneeringud 

kiidavad eelarvepädevad institutsioonid 

heaks, ilma et see piiraks määruse 

(millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) ning Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni vahelise xxx/201z 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta) sätete 

kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Programmi „Horisont 2020” 

eraldatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 

eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 

eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 

ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 

toimimise lepingu XVII jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 

suuruses kuni 1652 miljonit eurot 

vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 

kohaselt pro rata põhimõttel summast, 

mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 

sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 

tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 

progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 

ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 

prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”. 

3. Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile eraldatakse kuni 

3,64% lõikes 1 sätestatud 

rahastamispaketist. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 

iga-aastased EIT-le eraldatavad vahendid 

heaks, ilma et see piiraks määruse, 

millega kehtestatakse mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020, 

ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni eelarvealast koostööd käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

xxx/201z sätteid. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Ettenägematutele olukordadele või 

muutustele ja vajadustele reageerimiseks 

ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 

3, võib komisjon pärast programmi 

„Horisont 2020” käesoleva määruse 

artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 

vahehindamist vaadata iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 

nimetatud prioriteetidele määratud summad 

ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 

prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 

jaoks ning paigutada assigneeringud 

prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 

kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 

tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 

10 % ulatuses igale erieesmärgile tehtud 

algsest soovituslikust jaotusest. See ei 

puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 

otsemeetmete jaoks eraldatud summat, 

mis on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

eraldatud summat, mis on sätestatud 

5. Ettenägematutele olukordadele või 

muutustele ja vajadustele reageerimiseks 

ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 

3, võib komisjon pärast programmi 

„Horisont 2020” käesoleva määruse 

artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 

vahehindamist, mis toimub iga-aastase 

eelarvemenetluse raames ja ilma et see 

piiraks eelarvepädevate asutuste õigust 
vaadata iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus läbi lõikes 2 nimetatud 

prioriteetidele määratud summad ja II lisas 

esitatud soovitusliku jaotuse iga prioriteedi 

alla kuuluvate erieesmärkide jaoks ning 

paigutada assigneeringud prioriteetide ja 

erieesmärkide vahel ümber kuni 10 % 

ulatuses igale prioriteedile tehtud algsest 

kogueraldisest ning kuni 10 % ulatuses 

igale erieesmärgile tehtud algsest 

soovituslikust jaotusest. 
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lõikes 3. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikli 7 – lõige 1 – punkt b − alapunkt (iv a) (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iv a) Euroopa Majanduspiirkonna 

lepingu osaliseks olevad Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid 

kooskõlas nimetatud lepingu sätetega. 

 

Muudatusettepanek  29 

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 

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. 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

kogu liidus teadusuuringutes ja 

innovatsioonis osalemise laiendamisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

vastutustundlikkusele (k.a soolised 

aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 

suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. 

 

Muudatusettepanek  30 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Personalikulud 

 Programm „Horisont 2020” aitab kogu 

Euroopas teaduskarjääri edendada ja 

atraktiivsemaks muuta. Seetõttu 

rakendatakse seda viisil, millega 

edendada ühtse turu loomist teadlastele. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eritähelepanu pööratakse 

proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 

eraelu puutumatusele, õigusele 

isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 

ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 

olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 

inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. 

Eritähelepanu pööratakse 

proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 

eraelu puutumatusele, õigusele 

isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 

ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 

olla diskrimineeritud rahvuse, etnilise 

päritolu, puude, usu või uskumuse, 

vanuse, soo või seksuaalse sättumuse 

alusel ja vajadusele tagada inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Koostoime struktuurifondidega 

 Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 

kaasa teadus- ja innovatsioonilõhe 

kaotamisele liidus, võimaldades 

koostoimet ühtekuuluvuspoliitikaga 

teadusuuringute ja innovatsiooni 
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toetamisel täiendavate meetmete 

rakendamise abil kooskõlastatud viisil. 

Võimaluse korral edendatakse kõnealuse 

kahe vahendi koostalitlusvõimet ja 

ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 

rahastamist, ilma et seataks ohtu 

tipptaseme põhimõte. Programm 

„Horisont 2020” aitab kaasa võimalike 

keskuste hindamisele, parimate keskuste 

tuvastamisele ja nende nähtavuse 

parandamisele, nimetades need 

tipptasemel olevaks. 

Selgitus 

Nagu on märgitud esildatud uues põhjenduses 26 a, on nii programm „Horisont 2020” kui ka 

ühtekuuluvuspoliitika ülimalt suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamiseks, kuigi neil on erinev suunitlus. Seega on nendevaheline koostoime ja 

täiendavus tõeliselt vajalikud. Ühtekuuluvuspoliitika peab valmistama piirkondlikke 

teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelejaid ette osalemiseks programmi „Horisont 2020” 

projektides ning teisest küljest peaks see pakkuma vahendeid kasutamaks ära ja levitamaks 

kiiresti turul teadusuuringute- ja innovatsioonialaseid tulemusi, mis tulenevad programmist 

„Horisont 2020” rahastatavatest alusuuringutest. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

piisavale osalusele programmis „Horisont 

2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 

kvalitatiivselt. 

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

piisavale osalusele programmis „Horisont 

2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 

kvalitatiivselt. Eelkõige komisjon tagab 

VKEde võimalikult laiaulatusliku 

osalemise programmis „Horisont 2020”, 

pakkudes ka vajalikku abi, mis võimaldab 

neil käesoleva programmi kohaselt 

nõudeid täita ja nende juurdepääsu 

rahastamisele parandada. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 

summadest. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks i) VKEdele minema 

mitte vähem kui 15 % erieesmärgi 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 

prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 

ette nähtud summadest ning ii) 50% 

ettevõtte või turu jaoks uuenduslikke 

muudatusi sisseviivate osalevate VKEde 

puhul (projekti kestuse ja sellele järgneva 

kolme aasta jooksul). 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 − lõige 3 − punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kõikide partnerite pikaajaline 

pühendumus, mille aluseks on ühine 

tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 

eesmärgid; 

(c) kõikide partnerite pikaajaline rahaline 

kohustus, mille aluseks on ühine 

tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 

eesmärgid; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 

programmi „Horisont 2020” alusel toetust 

saavate meetmete ühine ülesanne. 

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 

programmi „Horisont 2020” alusel toetust 

saavate meetmete ühine ülesanne, pöörates 

erilist tähelepanu käesoleva teabe 

levitamisele viisil, mis hõlbustaks 

juurdepääsu kõikide jaoks, eelkõige 

puudega inimeste jaoks. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks, nt puudega teadlaste ja 

osalejate jaoks; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 

komisjon sõltumatute ekspertide abiga 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 

Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 

kõnealust hindamist. Läbivaatamise käigus 

hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse edusamme 

järgneva alusel: 

(a) Hiljemalt 2016. aasta lõpus korraldab 

komisjon sõltumatute ekspertide abiga 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 

Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 

kõnealust hindamist. Läbivaatamise käigus 

hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse edusamme 

järgneva alusel: 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 

ajastus ning olemasolevad programmi 

kohased finantsvajadused vastavalt nende 

konkreetsele arengule; ning 

(ii) edu uute teadmis- ja 

innovaatikakogukondade loomisel ning 

olemasolevad programmikohased 

finantsvajadused vastavalt nende 

konkreetsele arengule; ning 
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Selgitus 

Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks EIT-le eraldatavate rahaliste vahendite jaoks eelarves 

eraldi punkt puua. Samuti on tähtis, et EIT-le antaks täielik juurdepääs oma rahastamisele 

selleks, et ta saaks optimaalsel viisil oma ülesandeid täita. EIT peab samas endiselt 

tõendama, et ta suudab oma ülesandeid täita. Kui vahehindamine peaks jõudma vastupidisele 

järeldusele, tuleks EIT tegevus lõpetada ja ülejäänud rahastamisvahendid programmi kolme 

samba vahel võrdselt jaotada. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 − lõige 1 − punkti a − alapunkti iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas”. 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ja Euroopa 

teadusruumile. 

Selgitus 

EIT ja Euroopa teadusruumi vaheline koostoime peaks olema hindamises hõlmatud. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 

korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 

lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 

korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 

lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
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tegevuse vahehindamise, milles 

käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 

tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 

ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 

edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 

lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 

rahastamise saamise võimalusi kõikides 

piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 

sugude võrdse esindatuse edendamise 

jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 

meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 

seisukohalt ning eelnenud meetmete 

pikaajalise mõju seisukohalt.  

tegevuse vahehindamise, milles 

käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 

tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 

ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 

edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 

lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 

rahastamise saamise võimalusi, mille 

eesmärk on parandada kõikides 

piirkondades VKEdele pakutava teadus- ja 

innovatsioonibaasi tipptaset ja edendada 

soolist tasakaalu. Lisaks vaadeldakse 

hindamisel meetmete panust liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

prioriteetide seisukohalt ning eelnenud 

meetmete pikaajalise mõju seisukohalt.  

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõike 1 punktis b ette nähtud 

hindamisprotsessi tähenduses peaks 

komisjon esitama võimaluse korral 

konkreetsed tõendid liidu eelarve ja 

liikmesriikide eelarvete vahelise 

vastastikuse täiendavuse ja koostoimete 

kohta, mis on seotud Euroopa 2020. aasta 

teadus- ja arendustegevuse eesmärgi 

saavutamise ja ELi 2020. aasta 

innovatsiooni põhinäitajaga. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – sissejuhatav osa – osa I – punkt d 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 

edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 

innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 

ning toetatakse täiendatavalt liidu 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 

edaspidist maailmatasemel teadustaristut, 

edendatakse ja suurendatakse liidu 

teadus- ja innovatsioonibaasi tipptaset ja 
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asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 

koostööga. 

inimkapitali ning toetatakse täiendatavalt 

liidu asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 

koostööga. Asjakohaselt tuleb kasutada 

liidu laenu- ja garantiiteenust 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks, et 

leida nende investeeringute jaoks 

finantsvõimenduse kaudu täiendavaid 

vahendeid ning edendada tööstuse ja 

akadeemiliste ringkondade vahelisi 

tulemuslikke seoseid. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – sissejuhatav osa – osa III – lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained; 

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorainete jätkusuutlik kasutamine; 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – sissejuhatav osa – osa III – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 

teadusharudega seotud ressursside ja 

teadmiste kriitilise massi koondamisel 

probleemide lahendamiseks. Tegevused 

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 

turuni, keskendudes uue asjana 

innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 

katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 

riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 

lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 

sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 

kasutuselevõtule turul. 

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 

probleemipõhiselt, keskendudes 

poliitikaprioriteetidele, määratlemata 

täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 

tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 

valdkondade, tehnoloogiate ja 

teadusharudega seotud ressursside ja 

teadmiste kriitilise massi koondamisel 

probleemide lahendamiseks. Tegevused 

hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 

turuni ning selle mõju ühiskonnale, 

keskendudes uue asjana innovatsiooniga 

seotud tegevustele (nt katsetamine, 

tutvustamine, katsestendid), riigihangete 

toetamisele, tootekujundusele, 

lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 

sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 

kasutuselevõtule turul. 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa I – punkt 4.1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 

teadustaristu loomise, säilitamise ja 

toimimise tagamiseks, kui tahab, et 

Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 

tipptaseme. Selleks on vaja 

märkimisväärset tõhusat koostööd liidu, 

riiklike ja piirkondlike rahastajate vahel, 

milleks püütakse tihedate sidemete poole 

ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 

koostoime ja sidus tegutsemine. 

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 

teadustaristu loomise, säilitamise ja 

toimimise tagamiseks, kui tahab, et 

Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 

tipptaseme. Selleks on vaja teha 

kättesaadavaks asjakohased vahendid 

liidu laenu- ja garantiiteenusest 

teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks, et 

võimendada nende investeeringute jaoks 

täiendavaid vahendeid ning edendada 

tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 

vahelisi tulemuslikke seoseid. Tehakse 
tõhusat koostööd liidu, riiklike ja 

piirkondlike rahastajate vahel, milleks 

püütakse tihedate sidemete poole 

ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 

koostoime ja sidus tegutsemine. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa I – punkt 4.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle erieesmärgi saavutamiseks 

tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 

esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 

määravat rolli murranguliste 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

võimalikuks muutmisel. Algatuses on 

rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 

loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 

Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 

ressursid. Samamoodi rõhutatakse 

juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 

tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 

Selle erieesmärgi saavutamiseks 

tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 

põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 

esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 

määravat rolli murranguliste 

teadusuuringute teostamisel ja liidu 

teadus- ja innovatsioonibaasi tipptaseme 

tugevdamisel ja tõstmisel. Algatuses on 

rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 

loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 

Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 

ressursid. Samamoodi rõhutatakse 

juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 



 

PE489.637v03-00 324/607 RR\922943ET.doc 

ET 

e-taristut ja innovatsiooniklastrite 

väljaarendamise tähtsust Euroopa 

innovaatilise konkurentsieelise loomiseks. 

tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 

e-taristut ja innovatsiooniklastrite 

väljaarendamise tähtsust Euroopa 

innovaatilise konkurentsieelise loomiseks. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kogu progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia (sh progressi 

võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 

tähtis erineva tehnoloogia koostoime 

soodustamine, samuti selle erineva 

kasutamise soodustamine prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 

määratlemisel ning nende elluviimisel 

arvestatakse sellega täielikult. Selleks 

peavad erinevate seisukohtadega 

sidusrühmad osalema täiel määral 

prioriteetide seadmises ja elluviimises. 

Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 

mida rahastatakse ühiselt progressi 

võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 

asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 

seoses. See hõlmab ühist rahastamist 

avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 

püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 

seda ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks. 

Kogu progressi võimaldava ja 

tööstustehnoloogia (sh progressi 

võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 

tähtis erineva tehnoloogia koostoime 

soodustamine, samuti selle erineva 

kasutamise soodustamine prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” raames. 

Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 

määratlemisel ning nende elluviimisel 

arvestatakse sellega täielikult. Selleks 

peavad erinevate seisukohtadega 

sidusrühmad osalema täiel määral 

prioriteetide seadmises ja elluviimises. 

Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 

mida rahastatakse ühiselt progressi 

võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 

asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 

seoses. See hõlmab ühist rahastamist 

avaliku ja erasektori partnerlustele ja 

partnerlustele kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega, milles püütakse luua 

tehnoloogiat ja meetodeid ning kasutada 

seda ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa III – punkt 1.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

reumaatilised ning luu- ja lihaskonna 
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ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

haigused, neuroloogilised ja vaimsed 

häired, ülekaalulisus ja rasvumine ning 

mitmed talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa III – punkt 1.1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 

miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro, vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 

kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 

vaimset tervist kahjustavate häiretega) 

seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 

eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 

oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 

sotsiaalmajanduslikest tingimustest 

tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 

kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 

miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro, vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 

kui 120 miljonit liidu kodanikku 

kannatavad reumaatiliste ning luu- ja 

lihaskonna haiguste all ja 27 miljonit 

inimest liidus põeb diabeeti, samas kui 

ajutegevuse häiretega (muu hulgas vaimset 

tervist kahjustavate häiretega) seotud 

kogukulu hinnatakse 800 miljardile eurole 

ja reumaatiliste ja lihasluukonna 

haigustega seotud kogukulu hinnatakse 

240 miljardile eurole. Mitme kõnealuse 

haiguse juures on oluline osa keskkonnast, 

elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 

tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 

seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. 

Selgitus 

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 

chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 

EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 

proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 

and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 

EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 

people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
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Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 

research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 

challenges are accurately and fairly mentioned. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa III – punkt 6.2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seetõttu on kõnealuse probleemi 

lahendamisel keskseks ülesandeks 

edendada liikmesriikide vahel ja kogu 

maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 

innovaatikakogukondade vahel uusi 

koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 

kodanike ja tööstussektori kaasamise, 

sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 

innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 

ja kaasava avaliku halduse soodustamise 

ning samuti tõenditepõhise 

poliitikakujunduse edendamise poole, et 

suurendada kõikide nende tegevuste 

tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 

aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 

silmis. Seoses sellega on teadus- ja 

innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 

teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 

eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 

puutumatuse kaitsmise valdkonnas. 

Seetõttu on kõnealuse probleemi 

lahendamisel keskseks ülesandeks 

edendada liikmesriikide vahel ja kogu 

maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 

innovaatikakogukondade vahel uusi 

koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 

kodanike ja tööstussektori kaasamise, 

sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 

innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 

ja kaasava avaliku halduse soodustamise 

ning samuti tõenditepõhise 

poliitikakujunduse edendamise poole, et 

suurendada kõikide nende tegevuste 

tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 

aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 

silmis. Seoses sellega on teadus- ja 

innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 

teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 

eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 

puutumatuse kaitsmise valdkonnas. 

Vajalike muudatuste rakendamise 

tulemuslikkus sõltub oluliselt avalikkuse 

kaasatusest teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni ning nende eelistest. Selle 

saavutamiseks on oluline keskenduda 

ühiskonnaprobleemide sotsiaalsetele 

aspektidele, mis ei hõlma ainult 

ettevõtteid, vaid ka teadusuurijaid ja 

ülikoole ning kodanikuühiskonda koos 

selle organisatsioonide ja 

institutsioonidega. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa I – osa III – punkt 6.3.2 – lõik 2 – punkt (c) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses; 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses, et saavutada 

teaduse koostöö ühiskonnaga ja viimase 

hüvanguks; 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa II – tabel 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” vahendite 

soovituslik jaotus on järgmine (miljonites 

eurodes): 

Programmi „Horisont 2020” vahendite 

soovituslik jaotus on järgmine (miljonites 

eurodes): 

I Tipptasemel teadus, millest 27818 I Tipptasemel teadus, 

millest 
31,705 % 

1. Euroopa Teadusnõukogu 15008 1. Euroopa 

Teadusnõukogu 

 

2. Tulevased ja 

kujunemisjärgus 

tehnoloogiad 

3505 2. Tulevased ja 

kujunemisjärgus 

tehnoloogiad 

 

3. Marie Curie nimelised 

meetmed oskuste, koolituse 

ja tööalase arengu kohta 

6503 3. Marie Curie nimelised 

meetmed oskuste, 

koolituse ja tööalase 

arengu kohta 

 

4. Euroopa teadusuuringute 

taristud (sealhulgas e-

taristud) 

2802 4. Euroopa 

teadusuuringute taristud 

(sealhulgas e-taristud) 

 

II Juhtpositsioon tööstuses, 

millest 
20280 II Juhtpositsioon 

tööstuses, millest 
22,544 % 

1. Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas* 

15580, 

millest 

500 EIT-

le 

1. Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas* 

 

2. Riskikapitali 

kättesaadavus** 

4000 2. Riskikapitali 

kättesaadavus** 

 

3. Innovatsioon VKEdes 700 3. Innovatsioon VKEdes  

III Ühiskonnaprobleemid, 

millest 
35888 III Ühiskonnaprobleemid, 

millest 
39,589 % 
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1. Tervishoid, 

demograafiline muutus ja 

heaolu 

9077, 

millest 

292 EIT-

le 

1. Tervishoid, 

demograafiline muutus ja 

heaolu 

 

2. Toiduga kindlustatus, 

säästev põllumajandus, 

mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus 

4694, 

millest 

150 EIT-

le 

2. Toiduga kindlustatus, 

säästev põllumajandus, 

mere- ja 

merendusuuringud ning 

biomajandus 

 

3. Turvaline, puhas ja tõhus 

energia 

6537, 

millest 

210 EIT-

le 

3. Turvaline, puhas ja 

tõhus energia 

 

4. Arukas, keskkonnahoidlik 

ja integreeritud transport 

7690, 

millest 

247 EIT-

le 

4. Arukas, 

keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport 

 

5. Kliimameetmed, 

ressursitõhusus ja toorained  

3573, 

millest 

115 EIT-

le 

5. Kliimameetmed, 

ressursitõhusus ja 

toorained  

 

6. Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond 

4317, 

millest 

138 EIT-

le 

6. Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond 

 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT)  

1542 

+1652 

*** 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut 

(EIT)  

3,64 % 

Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmed 

väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 

2212 Teadusuuringute 

Ühiskeskuse otsemeetmed 

väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 

2,521 % 

KOKKU 87740 KOKKU 100 % 
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE- JA TOIDUOHUTUSE  KOMISJONIARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm ,,Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Cristian Silviu Buşoi 

 

LÜHISELGITUS 

Programmile lisatud komisjoni teatise kohaselt on raamprogrammi „Horisont 2020” eesmärk 

rakendada juhtalgatust „Innovaatiline liit”, keskendudes praegustele sotsiaalsetele muutustele 

ja tugevdades sidet alt üles, ülalt alla teadustöö ja turustamise vahel. Sihitakse ka VKEde 

osaluse edasist lihtsustamist ja suurendamist. Paljud ühiskonnaprobleemid on seotud 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) tööga – nt kliimaküsimused, 

ressursitõhusus, puhas energia ning transport, tervis ja toiduohutus. Arvamuse koostaja 

tervitab soojalt komisjoni ettepanekuid, kuid soovib rõhutada rohkem mõnda käsitletavat 

tahku. 

Selles arvamuses pidas arvamuse koostaja terviklikku lähenemisviisi parimaks viisiks 

tugevdamaks veelgi ENVI komisjoni prioriteete. Kõnealust esimest aruannet tuleks ühtlasi 

käsitada arutelu avamisena selle keerulise programmi üle, millel on väga suur tähtsus 

jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku majanduskasvu suurendamiseks Euroopa Liidus, 

edendades samas tervet ühiskonda. 

Arvamus keskendub peamiselt sotsiaalprobleemidele ja teeb ettepaneku tugevdada mõnda 

tahku, mis on seotud tervishoiu, toiduohutuse, kliima ja keskkonnaga. 

Tervishoid 

Võttes arvesse suurt lisaväärtust innovatiivsete raviviiside kasutuselevõtmisel, näiteks 

regeneratiivses meditsiinis, tuleks jätkuvalt toetada tüvirakkudealaseid teadusuuringuid, 

tunnistades samal ajal kaasnevaid eetikaprobleeme, ja uurida olemasolevaid alternatiive loote 

tüvirakkude kasutamisele. Erilist tähelepanu tuleb ka pöörata teadusuuringutele ja 

innovatsioonile haiguste ravis. Suurendada tuleks avaliku sektori toetust teadus- ja 

arendustegevusele nakkushaiguste ja haruldaste haiguste vallas ja edendada teadmiste 

jagamist. Patsientide vajadused peaksid tõukama tagant innovatsiooni tervishoius ning teadus- 

ja arendustegevuse rahastamist. Lisaks tuleks kohe rahastada keskkonnatervise teadus- ja 

arendustegevust ning innovatsiooni. 
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Toiduohutus 

Toiduohutusega seotud sotsiaalprobleemide kohta tehakse ettepanek laiendada seda kõigile 

toiduohutuse tahkudele. 

Kliima ja keskkond 

Tasakaalu teadusuuringute ja innovatsiooni majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnatahkude 

vahel tuleks jälgida korrapäraselt ja tõhusalt. Tugevdada tuleks toetust taastuvenergiale. 

Taastuvenergia tõhususe suurendamine võib teha selle majanduslikult atraktiivsemaks, 

võideldes samal ajal kliimamuutusega, vähendades meie sõltuvust fossiilsetest kütustest ja 

edendades vähese CO2-heitega majandust. 

„Horisont 2020” on väga oluline programm, mis võib aidata ELil vähendada veelgi kahjulike 

gaaside ja osakeste heitkoguseid keskkonna ja tervishoiu jaoks, koormamata tööstust või 

liikmesriike. 

Horisontaalsed tahud 

Juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” eesmärgid on vaja täiendavalt 

siduda raamprogrammiga „Horisont 2020“ ning sellepärast on need arvamusega hõlmatud. Et 

teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni projektidest oleks kogu ELis maksimaalne 

kasu, tuleb rangelt jälgida „Horisont 2020” täiendavust teiste ELi liikmesriikide fondidega. 

Lisaks on tehtud ettepanek suurendada veelgi VKEde osalust, mis võib olla 

keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku majanduskasvu mootoriks. Samuti käsitletakse arvamuses 

raamprogrammi „Horisont 2020“ eesmärkide täitmise jälgimiseks kasutatavate 

tulemuslikkuse näitajate ühte olulist aspekti. 

Pärast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arutelu raamprogrammi 

„Horisont 2020“ üle tehakse täiendavad muudatusettepanekud teadusuuringute eelarvete ja 

innovatsiooniahela eesmärkide vahelise lõhe ning lihtsustamise kohta. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

(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 

jätkusuutlikumaks, 
konkurentsivõimelisemaks ja 

vastupidavamaks, 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. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse 

tegemine, et tõsta liidu teadusvaldkonna 

tipptaset maailmas, tööstusvaldkonna 

tipptaseme soodustamine, et toetada 

ettevõtlust, sealhulgas väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) ja 

innovatsiooni, ning ühiskonnaprobleemide 

lahendamine, et tegeleda otseselt Euroopa 

2020. aasta strateegias nimetatud 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: teaduse tipptaseme 

suurendamine, et parandada liidu 

teadusvaldkonna positsiooni 

maailmatasemel teadusliku baasina, 

tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
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probleemidega, toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning 

suurendada avalikkuse usaldust teaduse 

vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 

soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 

teadlikku osalust teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud küsimustega 

tegelemises, edendades selleks 

teadusharidust, muutes teaduslikud 

teadmised paremini kättesaadavaks, 

töötades välja vastutustundlikud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavad, millega reageeritakse 

kodanike ja kodanikuühiskonna 

mureküsimustele ja ootustele, ning 

soodustades nende osalust programmi 

„Horisont 2020” tegevustes. 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid, tuleks 

programmis „Horisont 2020” soodustada 

vastutustundlikke teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ühiskonnaliikmete 

(teadlaste, kodanike ja kodanikuühiskonna, 

poliitikakujundajate ja tööstusharude) 
aktiivse osaluse kaudu teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud protsessis, tagades 

eelkõige soolise mõõtme hõlmamise, 

edendades selleks teadusharidust, tagades 

eetilise seadusandluse austamise ja 

edendades suuremat üleilmset 

kõrgeimatest standarditest kinnipidamist, 

suurendades avalikest vahenditest 

rahastatud teadusuuringute tulemuste, 

eelkõige teaduspublikatsioonide ja 

teaduslike andmete juurdepääsetavust ja 
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taaskasutamist, muutes teaduslikud 

teadmised paremini kättesaadavaks, 

töötades välja haldusraamistiku, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele ning mis soodustab nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Programmi „Horisont 2020” 

puudutava teabe ja teavitamismeetmete 

kättesaadavus, sealhulgas teavitamine, 

mis puudutab toetatavaid projekte ja 

tulemusi, nõuab juurdepääsetavate 

formaatide pakkumist kõigile. 

Juurdepääsetavad vormingud ei ole 

piiritletud, kuid hõlmavad suuremat kirja, 

rahvusvahelist pimedate kirja, kergesti 

loetavaid tekste, heli- ja videosalvestisi 

ning elektroonilist vormingut. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 

koostada tihedas koostöös kõikide 

valdkondade sidusrühmadega ja need 

peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 

võimalik arvestada muutustega. Kogu 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 

kasutada asjaomaseid struktuure nagu 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna ning keskkonna muutuvatele 

võimalustele ja arengule. Selleks tuleks 

tegevuskavad koostada koostöös kõikide 

valdkondade sidusrühmadega ja need 

peaksid olema piisavalt paindlikud, et 

oleks võimalik arvestada muutustega, kuid 

programm „Horisont 2020” peab 

tunnistama, et on vaja juhtimist Euroopa 

institutsioonide poolt, millega tagataks 
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Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 

kavandamise algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

ülemaailme konkurentsivõime, eelkõige 

biotehnoloogia valdkonnas. Kogu 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 

kasutada asjaomaseid struktuure nagu 

Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 

kavandamise algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus, eelkõige tööstuse ja biomeditsiini 

valdkonnas. Piisavat tähelepanu tuleb 

pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 

teadlaste töölevõtmise juhendile ning 

teistele asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Programm Horisont 2020 peaks 

samuti motiveerima Euroopa teadlasi 

jääma Euroopasse, meelitama maailma 

teadlasi Euroopasse ja parandama 

Euroopa ligitõmbavust parimate teadlaste 

hulgas. Seetõttu tuleks maksustamist 

koordineerida ja teadlaste jaoks 

atraktiivsust suurendada ühenduse 

tasandil. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 

töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 

konkreetselt soolise ebavõrdsuse 

põhjustega, kasutades täielikult ära nii 

nais- kui ka meessoost teadlaste 

potentsiaali ning lõimides soolised aspektid 

projektide sisusse, et parandada 

teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 

innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 

püüelda Euroopa Liidu lepingu 

artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise 

lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja 

meeste vahelise võrdsuse põhimõtete 

järgimise poole. 

(23) Programmiga „Horisont 2020” 

rahastatavad teadustegevused peaksid 

olema vastavuses ühenduse õigustikuga 

seoses meeste ja naiste võrdsete 

võimalustega. Programm „Horisont 2020” 

peaks pöörama tähelepanu teaduslikule 

tipptasemele ning teadus- ja 

innovatsioonitegevustes kaasatud 

mõlemast soost teadustöötajate 

kutsekvalifikatsioonile. Tagamaks ELi 

rahastuse tõhusat kasutamist, peaks ELi 

teadusuuringute rahastamise peamiseks 

erisuseks olema teadusprojektide tipptase 

ja teadustöötajate kutsekvalifikatsioon. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma põhjendatud ja 

regulaarselt ajakohastatud arvamusi, 

milles osutatakse kõigepealt läbipaistvale 

valikuviisile, mis põhineb eetika Euroopa 

töörühma liikmete sõltumatusel ja 

teadusaruannetel. Teadusuuringutes tuleks 

arvestada ka ELi toimimise lepingu 

artikliga 13 ning vähendada loomade 

kasutamist teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada, sh uuenduslike ja 
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artiklis 168. mitteloomsete vahendite ja tehnoloogiate 

strateegilise arendamise, integreerimise ja 

kasutamise kaudu. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

Selgitus 

Loomade kasutamise vähendamise ja täieliku asendamise poliitiline eesmärk peaks olema 

seotud praktilise lähenemisega, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 

sõnaselgelt üles kasutama inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Nii 

täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 

projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 

ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

(25) Tüvirakuteraapia puhul on 

avaldanud suur lisandväärtus, kuna tänu 

sellele on haiguste ravis toimunud suur 

edasiminek. Seetõttu peaks liit jätkama 

selle valdkonna teadustöö toetamist. 
Euroopa Komisjon ei kutsu sõnaselgelt 

üles kasutama inimese embrüonaalseid 

tüvirakke. Nii täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid projekte 

rahastatakse, kui need on heaks kiidetud 

asjaomaste liikmesriikide poolt. Nendes 

liikmesriikides, kus see on riiklike 

õigusaktide lubatud, tuleks kaaluda 

avalik-õiguslike embrüonaalsete 

tüvirakkude pankade loomist ja pidamist.  

 

Muudatusettepanek  11 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Komisjon peaks aktiivselt toetama 

teadusuuringuid, mis on suunatud 

embrüonaalsetele tüvirakkudele 

alternatiivide väljatöötamisele. 

Indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude 

(nn IPS-rakkude) hiljutine avastamine on 

lisanud mitmete aastate järel uue 

teadusuuringute tee täiskasvanud inimese 

ja embrüonaalsete tüvirakkude kohta, 

andes ravi ootavatele patsientidele uut 

lootust. Sellegipoolest peaks komisjon 

võtma arvesse teaduskogukonna huvi igat 

tüüpi tüvirakkude uurimise vastu ning 

vältima ühe eelistamist teisele, arvestades 

samas ka iga tüvirakkude kategooriaga 

seotud eetiliste probleemidega.  

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks tervishoiu, 

hariduse, kosmose, keskkonna, 

konkurentsivõime, VKEde, sisejulgeoleku, 

kultuuri ja meedia valdkonnas ning 

ühtekuuluvuspoliitika fondidega ja maaelu 

arengu poliitikaga, mis saavad aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

parandada riikide ja piirkondade 

teadusuuringute ja innovatsioonivõimet. 

Lisaks tuleb tagada täiendavus „Horisont 

2020” ja liikmesriigi tasandil 

rahastatavate programmide vahel. 

Kõnealust täiendavust peab võtma arvesse 

ka Euroopa Kontrollikoda „Horisont 
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2020” rakendamise hindamisel. 

 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 

innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 

Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 

VKEde jõulist osalemist, mida on 

kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 

kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 

„Small Business Act” eesmärkide 

saavutamisele. 

(27) VKEd on Euroopas hädavajalik 

innovatsiooni, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise allikas. Seetõttu vajab 

programm „Horisont 2020” VKEde jõulist 

osalemist, mida on kirjeldatud komisjoni 

6. mai 2003. aasta soovituses 

2003/361/EÜ. See peaks aitama kaasa 

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 

Business Act” eesmärkide saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Et „Horisont 2020” mõju oleks 

suurim, tuleks erilist tähelepanu pöörata 

multidistsiplinaarsetele, 

interdistsiplinaarsetele ja 

transdistsiplinaarsetele lähenemisviisidele 

kui oluliste teaduslike edusammude 

vajalikele elementidele. Läbimurded 

teaduses toimuvad sageli valdkondade ja 

teadmiste piirialadel või ristumiskohtades. 

Lisaks nõuab Euroopa ees seisvate 

probleemide ja väljakutsete keerukus 

lahendusi, milleni on võimalik jõuda 

üksnes mitme valdkonna ja 

ühiskonnaliikme koostöö abil. 

Selgitus 

Mitut teadusvaldkonda hõlmavad, teadusvaldkondadevahelised ja teadusvaldkondadeülesed 
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lähenemisviisid on teaduse ja innovatsiooni edusammude jaoks olulise tähtsusega. Praeguste 

probleemide keerukust ei ole sageli võimalik ületada üksnes ühe teadusvaldkonna raames või 

teadlaste poolt. Järelikult on parimate lahenduste leidmiseks ja väljatöötamiseks 

korrapäraselt vaja valdkondade ja ühiskonnaliikmete vahelisi ühiseid eesmärke või ühiseid 

kognitiivseid struktuure. Seetõttu peaks programm „Horisont 2020” lisaks mitut valdkonda 

hõlmavate ja valdkondadevaheliste lähenemisviiside ettenägemisele neid ka edendama. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide ja 

RIO+20 eesmärkide saavutamine. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Teadusmeeskondade osalust 

erinevates projektides peaks kaaluma 

kvaliteeti tagava ja rahvusvahelist 

koostööd võimaldava meetmena. 

 

 

Muudatusettepanek  17 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli- 

ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 

teadusuuringute rahastamises, nõudes uut 

tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning 

riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 

Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute raamprogrammide 

rakendamise lihtsustamise kohta 

pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 

lihtsustamise suunas ning märkis, et 

Euroopa teadusuuringute rahastamise 

juhtimine peaks põhinema rohkem 

usaldusel ja olema osalejate suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 

kirjas, et on vaja põhjalikumat 

lihtsustamist ning riski ja usalduse 

vaheline tasakaal tuleb uuesti jalule 

seada. 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uue 

lähenemise järele, et töötada välja 

riskijuhtimisstrateegia osana liidu 

teadusuuringute rahastamise strateegiast. 

Ülemkogu nõudis sel hetkel uut tasakaalu 

usalduse ja kontrollimise ning riskide 

võtmise ja riskide vältimise vahel. Euroopa 

Parlament nõudis oma 11. novembri 

2010. aasta resolutsioonis teadusuuringute 

raamprogrammide rakendamise 

lihtsustamise kohta pragmaatilist nihet 

haldus- ja finantskorra lihtsustamise suunas 

ning märkis, et Euroopa teadusuuringute 

rahastamise juhtimine peaks põhinema 

rohkem usaldusel ja olema teadlaste suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 

kirjas, et on vaja põhjalikumat lähenemist, 

et teha olulisi edusamme lihtsustatud 

menetluste kasutusele võtmiseks, milles 

väljenduks liidu usaldus teadlaste suhtes 

ja mis julgustaks neid riske võtma, mis on 

vajalikud, et kiirendada arenguid 

teadustegevustes ja tehnoloogias. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 

hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 

konkreetsete tulemuslikkuse näitajate 

väljatöötamist, mis on ajas jälgitavad, nii 

realistlikud kui ka sekkumise loogikat 

kajastavad ning asjaomase eesmärkide ja 

tegevuste hierarhia jaoks sobivad. Tuleb 

(35) Tulemuslik edenemise juhtimine (sh 

hindamine ja järelevalve) nõuab selliste 

konkreetsete tulemuslikkuse ühiste 

Euroopa näitajate väljatöötamist, mis on 

ajas jälgitavad, nii realistlikud kui ka 

sekkumise loogikat kajastavad ning 

asjaomase eesmärkide ja tegevuste 
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luua sobivad programmi „Horisont 2020” 

rakendamise ja järelevalve ning Euroopa 

teadusruumi edenemise, saavutuste ja 

toimimise järelevalve kooskõlastamise 

süsteemid. 

hierarhia jaoks sobivad. Tuleb luua sobivad 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ja järelevalve ning Euroopa teadusruumi 

edenemise, saavutuste ja toimimise 

järelevalve kooskõlastamise süsteemid. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 

ning mis soodustab innovatsiooni, 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 

poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 

ning mis soodustab innovatsiooni, 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 

poliitika ühiskondliku, majandusliku ja 

tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) „teadusuuringute infrastruktuurid” 

– rajatised, ressursid, organisatsioonilised 

süsteemid ja teenused, mida kasutatakse 

teadusringkondades teadusuuringute ja 

innovatsiooni teostamiseks oma 

tegevusvaldkonnas. Võimaluse korral võib 

neid kasutada väljaspool 

teadusuuringuid, nt hariduses või avalikes 

teenustes. See hõlmab järgmist: suured 

teaduslikud seadmed (või vahendite 

kogud); teadmispõhised ressursid, näiteks 

kogud, arhiivid või teaduslikud andmed; 

e-infrastruktuurid, näiteks andmed, 
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andmetöötlus- ja tarkvarasüsteemid, 

kommunikatsioonivõrgustikud ja 

süsteemid avatuse ja digitaalse usalduse 

edendamiseks; mis tahes muud 

ainulaadsed infrastruktuurid, mis on 

vajalikud tipptaseme saavutamiseks 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas. 

Selgitus 

Selleks et oleks olemas ühtne määratlus, mis osutaks taristu kontseptsioonile, tuleks see 

hõlmata õigusloomega seotud dokumendis, mis sisaldab juba kasutusel olevat kontseptsiooni, 

mis laiendab hoonete ja füüsiliste investeeringutega seotud traditsionaalset tõlgendust. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) „üleeuroopaline tehnoloogiasiire” – 

teaduslike tulemuste ja tehnoloogia siire 

avaliku ja erasektori asutuste vahel, mis 

paiknevad erinevates ELi liikmesriikides. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) „arukas spetsialiseerumine” – 

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsioonipoliitika arendamise 

käsitus. Aruka spetsialiseerumise eesmärk 

on edendada avalike investeeringute 

tulemuslikku ja tõhusat kasutamist, 

kasutades ära riikide- ja 

piirkondadevahelist sünergiat ning 

tugevdades nende 

innovatsioonisuutlikkust. Aruka 
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spetsialiseerumise strateegia on välja 

töötatud mitmeaastaseks strateegiliseks 

tegevuskavaks, mille eesmärk on 

arendada toimiv riiklik või piirkondlik 

teadus- ja uuendustegevuse süsteem. 

Selgitus 

Arukas spetsialiseerumine on toiming, mis peab olema teostatud piirkondade poolt, et 

tuvastada nende enda suutlikkus ja tulevase piirkondliku strateegilise programmi ülesehitus. 

See on „alt-üles” nõue, mis võimaldab struktuurifondidest programmile „Innovatsioon” ja 

„Horisont 2020” rahastamisvahendeid üle kanda. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime.  

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia ning 

oma juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja 

„Ressursitõhus Euroopa” elluviimisel, 

pakkudes liidu teaduuuringute ja 

innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, viies teadusuuringute tulemusi 

hariduse igale tasemele, toetades VKEde 

kasvu, luues uusi töövõimalusi, saavutades 

tervishoius paremaid tulemusi ning luues 

teadustööst rohkem innovatsiooni ning 

tagades Euroopa pikaajalise 

jätkusuutlikkuse, majandusarengu ja 

vastupanuvõime, sotsiaalse kaasatuse ja 

tööstusliku konkurentsivõime ressursi- ja 

energiatõhusa ning vähese CO2-heitega 

majanduse juhtimise abil. Üleeuroopaline 

tehnoloogiasiire peaks olema peamine 

vahend nende eesmärkide saavutamiseks. 

Selgitus 

Haridus on väga tähtis juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegias. See on oluline vahend 

Euroopa tugevuse tagamiseks. Tuleks hõlmata siire teadustööst haridusprogrammidele. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programm „Horisont 2020” aitab 

ehitada kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 

majanduskasvule, ehitades kogu liidus 

üles ressursitõhusa ja vähese CO-2 

heitega majanduse, mis põhineb 

teadmistel, jätkusuutlikkusel ja 

innovatsioonil, leides teadus-, arendus- ja 

uuendustegevuse jaoks piisavat lisaraha. 

Nii toetab see Euroopa 2020. aasta 

strateegia ning juhtalgatuste 

„Innovaatiline liit” ja „Ressursitõhus 

Euroopa” ja liidu teiste poliitikate 

elluviimist ning Euroopa teadusruumi 

saavutamist ja toimimist. Asjaomased 

tulemuslikkuse näitajad on esitatud I lisa 

sissejuhatuses. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva määrusega ei rahastata 

geneetiliselt muundatud organismide 

arendamist tahtlikuks keskkonda viimise, 

toiduks ja söödaks kasutamise eesmärgil 

ning sellega seonduvat teadustegevust ja 

infrastruktuuri. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i a) teadmised, teadus ja tehnoloogia. 

Bioteadused, tervishoid, maapind, 

keskkond, loodusvarad ja toidujulgeolek; 

Selgitus 

Erinevus tehnoloogiate, inseneriteaduste ning inim- ja sotsiaalvajadusi puudutavate 

teadusuuringute vahel. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ii a) Sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadused. Demograafilised 

väljakutsed, haridus, territoriaalsed 

probleemid, haldus, kultuur, digitaalne 

infosisu, humanitaarteadused, 

kultuuripärand ja immateriaalsete 

teadmiste valdkonnad. 

Selgitus 

Immateriaalsete teadmiste valdkondade tähtsus, kuna on vajalik kohaneda ülemaailmsete 

väljakutsetega. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamiseks ette nähtud 

rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 

millest kuni 86198 miljonit eurot 

eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 

tegevuste jaoks. 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamiseks ette nähtud 

rahastamispakett on XXX miljonit eurot, 

millest kuni 98,2% eraldatakse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. 
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2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 

nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt 

(miljonites eurodes): 

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 

nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt 

(miljonites eurodes): 

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 

eurot; 

(a) tipptasemel teadus: 29%; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 

miljonit eurot; 

(b) juhtpositsioon tööstuses: 25,2%; 

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 

eurot. 

(c) ühiskonnaprobleemid: 40,3%. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 

eurot. 

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 

meetmetele väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda kuni 2,5% 

kogueelarvest. 

(...) (...) 

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 

eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 

eraldis suurusega 1542 miljonit eurot 

antakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile Euroopa Liidu 

toimimise lepingu XVII jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 

suuruses kuni 1652 miljonit eurot 

vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 

kohaselt pro rata põhimõttel summast, 

mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 

sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 

tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 

progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 

ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 

prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”. 

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3% 

kogueelarvest, nagu on sätestatud II lisas. 

Kõnealune rahaline toetus kahes 

mitmeaastases eraldises hõlmab järgmist: 

 

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis- 

ja innovaatikakogukondade käimasolevad 

projektid ja algkapital kolme uue teadmis- 

ja innovaatikakogukonna teise vooru 

algatuste käivitamiseks; 
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(b) teise eraldisega teadmis- ja 

innovaatikakogukondade käivitatud 

projektide praegune seis ja algkapital 

kolme uue teadmis- ja 

innovaatikakogukonna kolmanda vooru 

algatuste käivitamiseks. 

 

Teine eraldis tehakse pärast artikli 26 

lõikes 1 sätestatud läbivaatamist, võttes 

arvesse eelkõige: 

 

(a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 

ajastust; 

 

(b) olemasolevate teadmis- ja 

innovaatikakogukondade kavandatud 

finantsvajadusi vastavalt nende 

konkreetsele arengule; 

 

(c) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade panust 

programmi „Horisont 2020” eesmärkide 

saavutamisele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(iii) tihedad majanduslikud ja 

geograafilised sidemed liiduga; 

(iii) kellel on tihedad poliitilised, 

majanduslikud ja geograafilised sidemed 

liiduga; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iii a) demokraatlikest põhimõtetest 

juhinduv õiguskord ja tõhus avalik 

haldus; 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega, ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, mittetulunduslikud 

kodanikuühiskonna platvormid, 

rahvusvaheliste teaduse- ja 

tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tööstussektori 

esindajad (eriti energiamahukatest 

tööstusharudest), tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega (nt patsiendiorganisatsioonidega 

tervishoiualaseid teadusuuringuid 

puudutavates valdkondades) aktiivsed 

konsulteerimised puuetega inimeste 

organisatsioonidega ning sellised 

läbipaistvad interaktiivsed protsessid, mis 

tagavad, et rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

Selgitus 

Selleks et esitada teadusuuringute tulemusi, mis on kasulikud ja tähenduslikud ühiskonna 

jaoks, on tähtis, et puuetega inimesed ja neid esindavad organisatsioonid oleksid täielikult 

kaasatud programmi „Horisont 2020” otsustamisprotsessi. See on tähtis, kui me soovime 

tagada, et Euroopa teadusuuringud annaksid tulemusi, mis oleksid vastavuses ühiskonna ja 

kodanike, eelkõige puuetega inimeste vajadustega. Hetkel ei mainita puuetega inimeste ja 

neid esindavate organisatsioonide kaasamist programmi „Horisont 2020” teadustöös ning 

ettepanekut peaks parandama vastavalt muudatusettepanekule. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon kehtestab platvormid 

kodanikuühiskonna esindajate ja 

teadlaste vahelise dialoogi jaoks, et tagada 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 

kehtestatud teadusuuringute tulemuste ja 

prioriteetide ühiskondlik asjakohasus. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

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 

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. 

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 

seostamisele, multi- ja 

interdistsiplinaarsetele teadusuuringutele ja 

innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, süsteemsele 

lähenemisele ruumiplaneerimise, 

linnapiirkondade ja territoriaalsetele 

probleemidele, kliimamuutusele, tervetele 

meredele ja ookeanidele ning 

jätkusuutlikule arengule, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

teadusuuringute arendamisele Euroopa 

õigussüsteemide osana, koostööle 

kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 

innovatsiooni eetilisele 

vastutustundlikkusele, sh meeste ja naiste 

võrdsete võimaluste tagamisele 

teadustöös, teadusuuringute haldamisele 

ja osalusuuringutele, teadlaseameti 

ligitõmbavuse suurendamisele mõlema soo 

jaoks ning teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. 
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Selgitus 

Programmist puudub täielikult territooriumi ruumiplaneerimise mõõde (maakasutus, 

piirkonnad ja linnad). See on ühiskonnaprobleemide põhiline ja keskne element ning seda 

tuleb kõikidesse tegevustesse integreerida. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon ei vii läbi mitte ainult 

majanduslikku, vaid ka sotsiaalset, eetilist 

ja jätkusuutlikkuse hindamist ning 

kindlate teadusuuringute programmide 

hindamist osana programmi „Horisont 

2020” tavapärasest jälgimisest ja 

hindamisest, et tagada lõikuvate 

probleemide nõuetekohane 

arvessevõtmine programmi „Horisont 

2020” kohaldamisel. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte 

ning teadusuuringute tulemuste siire 

toimub kõikidel haridus- ja 

koolitusastmetel. 

Selgitus 

Kui Euroopa soovib omada konkurentsivõimelisi koolitus- ja hariduspakkujaid, peame 
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teadusuuringute tulemused programmidele üle kandma. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14 a 

 Vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon 

 Tagamaks ühtlustatud ja tõhus 

teadusuuringute ja ühiskonna vaheline 

suhe, peab programm „Horisont 2020” 

aktiivselt edendama vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. See 

tähendab haldusraamistiku edendamist, 

mis soodustab ühiskonnaliikmete vahelist 

koostööd kogu teadusuuringute ja 

innovatsiooni protsessi jooksul, et seda, sh 

tulemusi ja mõjusid, paremini ühiskonna 

ootuste, vajaduste ja väärtustega 

ühtlustada. Käesolev haldusraamistik 

hõlmab eelkõige: 

 (a) avalikkuse tõhusa kaasamise tagamist, 

et parandada teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, sh osalusuuringuid, mille 

puhul ühiskonnaliikmed esitavad ühiselt 

teadmisi selleks, et vastata ühiskondlikele 

vajadustele; 

 (b) artiklis 15 osutatud soolise mõõtme 

kaasamist; 

 (c) võrgus tasuta juurdepääsu ja 

teadusliku teabe taaskasutamise 

võimaldamist, nagu osutatud artiklis 15b; 

 (d) tulevaste teadlaste ja muude 

ühiskonnaliikmete harimise kaudu 

vajalike teadmiste ja vahendite andmist 

selleks, et nad saaksid teadusuuringute ja 

innovatsiooni protsessis täielikult osaleda 

ja selle eest vastutada; 

 (e) artikli 16 lõikes 1 osutatud eetiliste 

põhimõtetega vastavuse tagamist. 
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 ET 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sooline võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdsed võimalused 

teadusuuringutes 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- 

ja innovatsioonitegevuses. 

Programm „Horisont 2020” peab austama 

teadlaste teaduslikku tipptaset ja 

kutsekvalifikatsiooni teadus- ja 

innovatsioonitegevuses meeste ja naiste 

võrdseid võimalusi edendades. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Teadlaste võrdõiguslikkus 

 Programm „Horisont 2020” aitab muuta 

teadlaseametit atraktiivsemaks kogu 

Euroopas. Selle tulemusena rakendatakse 

seda viisil, mis edendab ühtse turu loomist 

teadlastele, eelkõige võimaldades 

asjakohastel mehhanismidel vähendada 

teadlaste tasustamise erinevusi. 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 

teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 

järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 

teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 

järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni, selle lisaprotokolle 

ning ÜRO konventsiooni puuetega 

inimeste õiguste kohta. Teadusuuringutes 

tuleks arvestada ka ELi toimimise lepingu 

artikliga 13 ning vähendada loomade 

kasutamist teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada, sh uuenduslike ja 

mitteloomsete vahendite ja tehnoloogiate 

strateegilise arendamise, integreerimise ja 

kasutamise kaudu. 

Selgitus 

EL kirjutas 23. detsembril 2010. aastal alla ÜRO konventsioonile puuetega inimeste õiguste 

kohta, mis jõustus 22. jaanuaril 2011. aastal. See on esimene ELi poolt sõlmitud inimõigusi 

puudutav leping ning kogu ELi poliitika ja kõik õigusaktid peaksid olema selle rahvusvahelise 

konventsiooniga kooskõlas. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eritähelepanu pööratakse 

proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 

eraelu puutumatusele, õigusele 

isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 

ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 

Eritähelepanu pööratakse 

proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 

eraelu puutumatusele, õigusele 

isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 

ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
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olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 

inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. 

olla diskrimineeritud soo, rassi või etnilise 

päritolu, usu või uskumuse, puuete või 

vanuse alusel ja vajadusele tagada 

inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) inimeste kloonimisele suunatud 

teadusuuringud, mille eesmärk on 

paljundamine; 

(a) inimeste kloonimisele suunatud 

teadusuuringud, mille eesmärk on 

paljundamine, teraapia- või 

teadustegevused; 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) teadusuuringud, mis on 

klassifitseeritud selgroogsetele loomadele 

tõsiseid kannatusi põhjustavatena; 

Selgitus 

EL ei peaks rahastama teadusuuringuid, mis põhjustavad tõsiseid kannatusi selgroogsetele 

loomadele. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) mis hõlmavad loodusest püütud ja 

F1 ahvilisi. 
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Selgitus 

EL ei tohiks rahastada teadusuuringuid, mis hõlmavad loodusest püütud ja F1 ahvilisi. 

 

 

 Muudatusettepanek 45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada nii täiskasvanud inimese 

kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 

teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

4. Toetatakse tüvirakkude alastel 

teadusuuringutel põhinevate teraapiate 

väljaarendamisele ja parandamisele 

suunatud uurimistegevusi. Teadustöö 

sisust ja asjaomaste liikmesriikide 

õigusraamistikust olenevalt võib rahastada 

inimese igat tüüpi tüvirakkude, sealhulgas 
embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 

teadusuuringuid. Teadusuuringutes 

kasutatavad embrüonaalsed tüvirakud 

peavad olema pärit kunstliku viljastamise 

teel saadud liigsetest embrüotest, mida ei 

ole vaja lapse saamiseks. Peale selle 

toetatakse programmiga „Horisont 2020” 

teadusuuringuid, mis on suunatud 

embrüonaalsetele tüvirakkudele 

alternatiivide väljatöötamisele. 

 Tegevust, mis on keelatud kõikides 

liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 

rahastata liikmesriikides, kus need on 

keelatud. 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastastikune täiendavus liidu teiste 

programmidega 

Vastastikune täiendavus liidu ja 

liikmesriikide teiste programmidega 
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 ET 

 
 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu ja liikmesriikide 

muid rahastamisprogramme, sealhulgas 

ühiselt hallatavaid fonde, nagu 

ühtekuuluvus- ja struktuurifondid, ning 

ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 

programmi (COSME). Sel eesmärgil 

töötab komisjon välja asjakohased 

vahendid, et hinnata täiendavust. 

Euroopa Kontrollikoda, hinnates oma 

Euroopa Parlamendile esitatavas iga-

aastases eelarve täitmise kinnitamise 

aruandes „Horisont 2020” rakendamist, 

võtab samuti arvesse komplementaarsuse 

põhimõtet. 

Selgitus 

Et tagada tõhusus liidu kulutuste osas teadustööle ja innovatsioonile, isegi kui sünergiad liidu muude 

programmidega on teretulnud ja soovitavad, tuleks vältida dubleerimist, tagades parema 

kooskõlastamise nende programmide ja „Horisont 2020” vahel. Komisjon peaks seetõttu tagama 

kõnealuse kooskõlastamise rakendamisprotsessis. 
 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Strateegiline kooskõlastamine 

 Komisjon tagab programmi „Horisont 

2020” kohaste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste strateegilise 

kooskõlastatuse, luues vajadusel 
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piirkondlikke juhtorganeid, mis 

koosnevad juhtivatest teadlastest, kes 

annavad nõu prioriteetide määramisel. 

Selgitus 

On vaja tagada strateegiline kooskõlastatus eelkõige valdkondades nagu tervishoid, kus 

innovatsioonitsüklid on väga pikad, praeguse programmi kestusest isegi pikemad. Komisjon 

saab teha juhtivate teadlastega koostööd programmi „Horisont 2020” kohaste täiendavate 

rahastamisprioriteetide määramisel. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 

summadest. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks VKEdele minema 20 % 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 

summadest. 

Selgitus 

VKEdel on suurim vajadus toetuse järele innovatsioonitegevuse rahastamisel. Suurem osa eelarvest 

peaks seetõttu minema neile. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus, 

mis on eelkõige üleeuroopalise 

iseloomuga; 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Avaliku ja erasektori partnerlust 

rahastatakse avatud ja 

konkurentsivõimeliste konkursside kaudu. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) teadlaste, patsientide ja 

sidusrühmade ühingute võrgustike 

loomise ja tugevdamise toetamine, mis 

aitab nende, asjaomaste sektorite, 

institutsioonide ja kodanikuühiskonna 

vahelisi suhteid ja arutelu parandada. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades.  

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades ja 

andes oma osa rahvusvahelistesse 

kohustustesse, nagu aastatuhande 

arengueesmärkide saavutamine.  

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 
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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, 

viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 

kasust lähtudes, arvestades nende riikide 

teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 

turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 

mõju. Need meetmed hõlmavad muu 

hulgas meetmeid, mis on suunatud 

arenguriikide teadusuuringute 

suutlikkuse suurendamisele ja 

koostöömeetmete tugevdamisele, 

keskendudes nende riikide konkreetsetele 

vajadustele sellistes valdkondades nagu 

tervishoid, sh tähelepanuta jäetud 

haigustega seotud teadusuuringud, 

põllumajandus, kalandus ja keskkond, 

ning mida rakendatakse nende 

suutlikkusele kohandatud rahalistes 

tingimustes. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks, sh puuetega teadlaste ja 

osalejate jaoks; 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lihtsustamaks juurdepääsu teabele ja 

töötamaks välja vahendit, mis rahuldaks 
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teadusringkondade kogu teabevajadust, 

ning võttes arvesse vajadust läbipaistvuse 

järele, tuleks ühenduse teadus- ja 

arendustegevuse teabeteenistus 

(CORDIS) digitaalse instrumendina 

selgemal ja paindlikumal viisil läbi 

vaadata ja reformida. Uus ühenduse 

teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus 

peaks valmima enne juunit 2013. 

Selgitus 

Hetkel on CORDIS üks kõige keerulisemaid programme, millele on lahendust vaja. Kui me 

soovime ühiskonna, teadlaste ja ettevõtete jaoks teabele juurdepääsu hõlpsamaks muuta, 

peame antud programmi läbi vaatama ning laiendama teavet ning hõlbustama juurdepääsu 

kõikidele ettepanekutele ja toetustele. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) algatused, mis soodustavad arutelu 

avalikkusega teaduse, tehnika ja 

innovatsiooniga seotud teemadel ning 

sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 

meetodite ja tehnoloogia kasutamist. 

(e) algatused, mis soodustavad 

akadeemiliste ringkondade kaasamise 

kaudu arutelu avalikkusega teaduse, 

tehnika ja innovatsiooniga seotud teemadel 

ning sotsiaalmeedia ja muude uuenduslike 

meetodite ja tehnoloogia kasutamist, 

eelkõige selleks, et aidata suurendada 

avalikkuse teadlikkust teadus- ja 

innovatsioonitegevuste eelistest 

ühiskonnaprobleemide lahendamisel.  

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
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Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 

summa kohta. 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus, ressursitõhusus ja 

kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 

seotud kulutuste summa kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 

summa kohta. 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

ja näitajaid valdkonnaüleste teemade 

kohta nagu vastutustundlikud teadus- ja 

innovatsioonitegevused, sealhulgas 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, mere- ja 

merendusuuringud, sealhulgas teave 

kliimaga seotud kulutuste summa kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Et saavutada tulevane liidu keskkond, 

mis pakub tegelikku jõukuse ja 

elukvaliteedi kasvu, tuleb programmi 

„Horisont 2020” rakendamise ajal 

korrapäraselt ja tõhusalt teostada 

järelevalvet majanduslike, sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste tahkude vahelise 

tasakaalu üle. Sel eesmärgil loob 

komisjon eelnevalt selge ja läbipaistva 

mehhanismi sellise järelevalve jaoks. 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 

kohta aruande ja levitab tulemusi. 

2. Komisjon koostab igal aastal järelevalve 

tulemuste kohta aruande ja levitab 

tulemusi, sealhulgas parlamendile ja 

nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Komisjon peaks aktiivselt toetama 

teadusuuringuid, mis on suunatud 

embrüonaalsetele tüvirakkudele 

alternatiivide väljatöötamisele. 

Indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude 

(nn IPS-rakkude) hiljutine avastamine on 

lisanud mitmete aastate järel uue 

teadusuuringute tee täiskasvanud inimese 

ja embrüonaalsete tüvirakkude kohta, 

andes ravi ootavatele patsientidele uut 

lootust. Sellegipoolest peaks komisjon 

võtma arvesse teaduskogukonna huvi igat 

tüüpi tüvirakkude uurimise vastu ning 

vältima ühe eelistamist teisele, arvestades 

samas ka iga tüvirakkude kategooriaga 

seotud eetiliste probleemidega.  

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 

komisjon sõltumatute ekspertide abiga 

välja jäetud 
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Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse 

hindamise. Rahalise toetuse teine eraldis 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile vastavalt artikli 6 

lõikele 3 tehakse pärast kõnealust 

hindamist. Läbivaatamise käigus 

hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse 

edusamme järgneva alusel: 

(i) artikli 6 lõikes 3 sätestatud rahalise 

toetuse esimesest eraldisest kasutatud 

summa, tehes vahet teadmis- ja 

innovaatikakogukondade esimese vooru 

algatusteks kasutatud toetussumma ja 

teise vooru algkapitali vahel, ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi suutlikkus 

tõmmata ligi teadmis- ja 

innovaatikakogukondade partnerite ja 

erasektori rahalisi vahendeid, nagu on 

sätestatud määruses XX/2012 

[läbivaadatud EIT määrus]; 

 

(ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade 

kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 

ajastus ning olemasolevad programmi 

kohased finantsvajadused vastavalt nende 

konkreetsele arengule; ning 

 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning 

erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas”. 

 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Uus vahend: selgesõnalise programmi 
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rakendamine, mis kannaks teaduse, 

teadusuuringud ja innovatsiooni 

haridusse edasi, samuti kasutatavate 

tehnoloogiate üle võtmine. 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I LISA – II OSA. PRIORITEET „JUHTPOSITSIOON TÖÖSTUSES” 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 

arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 

ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 

Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

seostel ja üksteisele lähenemisel. 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, ökoinnovatsiooni, 

biotehnoloogia, arenenud tootmis- ja 

töötlemistehnoloogia ning 

kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 

Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

seostel ja üksteisele lähenemisel. 

 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I LISA – III OSA. PRIORITEET „ÜHISKONNAPROBLEEMID”– LÕIK 1 – PUNKT B 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus; 

(b) toiduga kindlustatus, kvaliteet ja 

turvalisus, säästev põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus; 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa. PRIORITEET „Ühiskonnaprobleemid”– lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja (e) kliima- ja veemeetmed, ressursitõhusus 
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toorained; ja toorainete jätkusuutlik kasutamine; 

 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa. PRIORITEET „Ühiskonnaprobleemid”– lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Iga ühiskonnaprobleemi raames 

pannakse teadustöö prioriteedid ja 

eesmärgid läbipaistval ja osavõtlikul moel 

paika, seostades selle osaliste (sh 

teaduslik ühiskond, teadlased (ka 

väiksematest uurimisasutustest), avalik 

sektor, erasektor ja eriti VKEd, 

kodanikuühiskonnaorganisatsioonid ja 

teised asjakohased sidusgrupid) 

tasakaalustatud osalemisega; eelkõige 

seab komisjon sisse kindlad kodanike ja 

kodanikuühiskonnaorganisatsioonide 

vahelised dialoogiplatvormid 

uurimiseesmärkide kohta 

ühiskonnaprobleemide programmi 

raames. 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa. PRIORITEET „Ühiskonnaprobleemid”– lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused, samuti 

kodanikuühiskonna integreerimine, on 

kõikide nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 
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kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2.1 – sissejuhatav lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 

tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 

põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 

uurimise teel. Paindliku toetuse 

andmisega sihipärasele 

valdkondadevahelisele koostööle erineva 

mahuga teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. 

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 

tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 

põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 

uurimise teel, sealhulgas haigestumise ja 

toksilisuse edenemise mõistmise 

laiendamine ning inimesele asjakohaste 

raku-, genoomi- ja arvutusvahendite ning 

tehnoloogiate rakendamine ELi 

terviseuuringute ja riskide hindamise 

strateegiates, võimaldades paindlikku 

toetust sihipärasele valdkondadevahelisele 

koostööle erineva mahuga 

teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2.3 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 

(algatus „FET Open”) toetatakse 

programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” raames algjärgus 

teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, 

(a) Uudsete ideede soodustamisega 

(algatus „FET Open”) toetatakse 

programmi „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” raames kujunemisjärgus 

teaduslikke ja tehnoloogilisi uuringuid, 
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millega pannakse alus pöördelisele uuele 

tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 

praegused paradigmad ja tungivad 

tundmatutesse valdkondadesse. Alt üles 

põhimõtet järgiv valikuprotsess on avatud 

kõigile uurimisideedele ja tekitab 

mitmekesise sihtprojektide portfelli. 

Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 

valdkondade, muutuste ja suundumuste 

varane avastamine ning uute võimekate 

teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine. 

millega pannakse alus pöördelisele uuele 

tehnoloogiale ning mis seavad kahtluse alla 

praegused paradigmad, nagu näiteks 

mudelloomade kasutamine biomeditsiini 

uurimisprogrammides või inimeste 

tervisele võimalikku kahjulikku mõju 

tekitavate kemikaalide katsetamisel, ja 

tungivad tundmatutesse valdkondadesse. 

Alt üles põhimõtet järgiv valikuprotsess on 

avatud kõigile uurimisideedele ja tekitab 

mitmekesise sihtprojektide portfelli. 

Määrava tähtsusega on paljulubavate uute 

valdkondade, muutuste ja suundumuste 

varane avastamine ning uute võimekate 

teadlaste ja novaatorite ligimeelitamine. 

Selgitus 

ELi teadusuuringud peaksid toetama rõhuasetuse muutmist biomeditsiinilises teadustöös ja 

toksilisuse määramisel, lõpetades loomkatsed ning liikudes rohkem 21. sajandi uudse 

toksilisuse määramise suunas. Edasiminekud molekulaarses bioloogias, biotehnoloogias ja 

teistes valdkondades sillutavad teed suurtele edusammudele, mille abil teadlased saavad 

hinnata võimalike toksiliste kemikaalide poolt tekitatud tervise riske. Need edasiminekud 

teevad toksilisuse kindlakstegemise kiiremaks, vähem kulukamaks ja otseselt inimestesse 

puutuvaks. 

 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3.3 – punkt a – lõik 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 

karjääriväljavaated. 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Kestvuse, korraldava asutuse ja töötajate 

arvu osas on täielik paindlikkus võimalik 

korraldava asutuse kokkulepitud projekti 

võrgustiku ja rahastamise mahu raames. 
Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 
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karjääriväljavaated. 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4.3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4.3 a. Teadusuuringute ja innovatsiooni 

tulemusi puudutava andmebaasi 

koostamine 

 Eesmärk on luua andmebaas 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tulemuste kohta ning teha see 

kättesaadavaks. See on avatud 

rahvusvaheliseks koostööks. Nii 

uurimisrühmad kui ka ettevõtted 

sisestavad sellesse andmebaasi andmeid, 

et aidata kaasa innovatsiooni ja koostöö 

turu kasutuselevõtule ning stimuleerida 

võimalike partnerite kohtumist. 

 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – sissejuhatav lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on saavutada progressi 

võimaldava tehnoloogia, kosmoseuuringute 

ja innovatsiooni vallas maailma tasandil 

juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 

valdkonnad on aluseks paljude erinevate 

olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus- 

ja majandusharude konkurentsivõimele. 

Erieesmärk on saavutada progressi 

võimaldava tehnoloogia, kosmoseuuringute 

ja innovatsiooni vallas maailma tasandil 

juhtpositsioon ja seda säilitada, sest need 

valdkonnad on aluseks paljude erinevate 

olemasolevate ja kujunemisjärgus tööstus- 

ja majandusharude konkurentsivõimele, 

sealhulgas juhtpositsioon 

terviseuuringute rahastamise kaudu, et 

edendada inimest puudutavaid 

teadusuuringuid nagu näiteks -oomikad, 

arvuti- ja teised uuenduslikud, 

mitteloomsed vahendid ja tehnoloogiad, et 
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veelgi enam määratleda inimeste 

haigestumise viise ja aidata välja töötada 

ravimeid ning katsetada nende ohutust. 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 

kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 

kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 

jaoks nii probleem kui ka võimalus. 

Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 

kasutades loodud teadmisi olemasolevate 

toodete, teenuste ja turgude täiustamiseks 

ja uute loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 

kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 

hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 

hõlmama ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Üleilmne ettevõtluskeskkond muutub 

kiiresti ning Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid saavutada arukas, jätkusuutlik ja 

kaasav majanduskasv on Euroopa tööstuse 

jaoks nii probleem kui ka võimalus. 

Euroopa peab innovatsiooni kiirendama, 

kasutades loodud teadmisi olemasolevate 

toodete, teenuste ja turgude kvaliteedi ja 

jätkusuutlikkuse täiustamiseks ja uute 

loomiseks. Innovatsiooni tuleb ära 

kasutada kõige laiemas mõttes – see peab 

hõlmama enamat kui tehnoloogia, see peab 

hõlmama ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 

aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, mille on koos 

teadlastega välja töötanud tööstus ja 

ettevõtted ning milles keskendutakse 

jõuliselt erasektori investeeringute 

suurendamisele. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” saavutamisele suunatud tegevuse 

aluseks on peamiselt teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, mis on välja 

töötatud koos tööstuse ja ettevõtete, 

teadlaste ning teiste huvirühmade 

organisatsioonidega, nagu 

kodanikuühiskonnaorganisatsioonid; 

tegevusega ei püüta lahendada ainult 

konkreetse sektori ühiseid huvisid ja 

muresid, vaid ka toetada poliitika 
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eesmärkide rakendamist nendes kindlates 

sektorites; tegevusega keskendutakse 

jõuliselt erasektori investeeringute 

suurendamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 8 „Progressi võimaldava tehnoloogia ühtne käsitlus” 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 

tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 

teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 

on oluline mitmes sektoris, mis panevad 

aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 

millega edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 

kosmosevaldkonnas, transpordis, 

keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 

kasutatakse paindlikult ära progressi 

võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 

progressi võimaldava tehnoloogia 

omavaheline koostoime kui tähtis 

innovatsiooniallikas. See täiendab 

progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 

saadavat toetust, mida liikmesriigid või 

piirkondlikud ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 

spetsialiseerumise strateegiate alusel. 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale, uusi 

tootmissüsteeme ja ökoinnovatsiooni. See 

valdkonnaülene teadmiste- ja 

kapitalimahukas tehnoloogia on oluline 

mitmes sektoris, mis panevad aluse 

Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 

millega edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 

kosmosevaldkonnas, transpordis, 

keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses 

jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 

progressi võimaldava tehnoloogia ja 

lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 

omavaheline koostoime kui tähtis 

innovatsiooniallikas. See täiendab 

progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 

saadavat toetust, mida liikmesriigid või 

piirkondlikud ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
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spetsialiseerumise strateegiate alusel. 

Selgitus 

Tööstuse juhtpositsioon ökoinnovatsioonis viib keskkonnakaitsemeetmete ja paindlikkuse 

tõhustamiseni majanduses, olles samal ajal tasuv ja ettevõtjatele ning ühiskonnale, 

maapiirkondades ja ka linnades, üleüldiselt kasulik. Maailmaturg (2020) muutub 

keskkonnasäästlikule tööstusele üha enam ja enam avatumaks ning see ELi ettevõtlussektor 

on juba praegu tõusuteel: „Horisont 2020” raamprogramm peab seda edasi arendama. 

Ökoinnovatsioon peab täitma kõik majanduse ja ühiskonna sektorid ning panema aluse 

Euroopa olulisele konkurentsieelisele, et astuda kindlalt vastu jätkusuutlikkuse väljakutsele. 

Seetõttu on ökoinnovatsioon progressi võimaldav tehnoloogia. 

 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa –II osa – punkt 1.1.3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) tervisele ja puuetele rakendatud 

arenenud robootika ja tehnoloogia. 

Selgitus 

Arenenud tehnoloogia on robootika näol tervise juures üks olulisemaid faktoreid. 

 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.1.3. – punkt f – punkt i (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i) parandades info- ja sidetehnoloogia 

energiatõhusust. 

 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.2.1. – sissejuhatav lõik 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nanotehnoloogia valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk on tagada liidu juhtpositsioon 

sellel üleilmsel kiirekasvulisel turul, 

ergutades investeerimist 

nanotehnoloogiasse ja selle kasutuselevõttu 

erinevate valdkondade suure lisaväärtusega 

konkurentsivõimelistes toodetes ja 

teenustes. 

Nanotehnoloogia valdkonna 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

erieesmärk on valmistada ette liidu 

juhtpositsioon sellel üleilmsel 

kiirekasvulisel turul, ergutades 

investeerimist nanotehnoloogiasse ja 

nanotehnoloogia patente ja selle 

kasutuselevõttu erinevate valdkondade 

suure lisaväärtusega 

konkurentsivõimelistes toodetes ja 

teenustes. 

Selgitus 

Tegelikkus on väga erinev: Euroopa on maha jäämas oma peamistest konkurentidest – 

Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist ja Lõuna-Koreast, kes omavad üle poole 

investeeringutest ning kaks kolmandikku maailmas taotletud patentidest. 

Nanomaterjalide osas esineb palju lahendamata küsimusi, ning konkreetsed kasutused 

kätkevad endas vastuvõetamatut riski inimeste tervisele ja/või keskkonnale. EL peaks 

rahastama investeeringuid ainult ohututesse ja vastutustundlikesse nanotehnoloogiatesse. 

 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.2.1. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aastaks 2020 on nanotehnoloogia 

peavoolu tehnoloogia ehk sujuvalt lõimitud 

enamikku tehnoloogialiikidest ja 

kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 

tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 

säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 

potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 

ressursitõhususe suurendamiseks 

lahendusi, mida varem olemas ei olnud. 

Komisjon vaatab aastaks 2015 üle kõik 

asjaomased õigusaktid, et tagada ohutus 

toodetes kasutatavate kõikide nende 

nanomaterjalide osas, mis oma olelusringi 

kestel võivad avaldada mõju inimtervisele, 

ohutusele või keskkonnale. Aastaks 2020 

on nanotehnoloogia peavoolu tehnoloogia 

ehk sujuvalt lõimitud enamikku 

tehnoloogialiikidest ja 

kasutusvaldkondadest, selle eesmärk on 

tarbijakasu, elukvaliteedi parandamine ja 

säästev areng ning sellel on suur tööstuslik 

potentsiaal, et leida tootlikkuse ja 

ressursitõhususe suurendamiseks 
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lahendusi, mida varem olemas ei olnud. 

Selgitus 

Parlament pidas enda 2009. aasta aprillis vastu võetud resolutsioonis eriti oluliseks käsitleda 

nanomaterjale sõnaselgelt vähemalt nende õigusaktide kohaldamisala raames, mis käsitlevad 

kemikaale, toitu, jäätmeid, õhu ja vee ning töötajate kaitset. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.2.3. – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 

võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 

erinevates sektorites. 

Eesmärk on luua täiesti uued tooted, mis 

võimaldavad säästlikke lahendusi paljudes 

erinevates sektorites, eriti elektroonikas, 

meditsiinis, uue energia ja uute 

materjalide sektorites. 

Selgitus 

Nanoskaala kasutamine toodete omaduste ja vastupidavuse parandamiseks on enam 

põhjendatud teatavates tööstussektorites või meditsiinis (võimalus süstida ravimit vähirakku 

pikema aja jooksul) kui teistes sektorites. Selle revolutsioonilise tehnoloogia kasutamine tuleb 

kahtluse alla seada näiteks toiduainetetööstuses, kuna nanoosakeste ohutus tervisele (nad 

võivad tungida rakkudesse ja sinna koguneda) ja keskkonnale ei ole tõestatud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.2.3. – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 

kasutamise tagamine 

(b) Nanotehnoloogia ohutu arendamise ja 

kasutamise tagamine, ja asjakohaste 

katsemeetodite arendamine, et hinnata 

nanotehnoloogiate ja tehniliselt 

valmistatud nanomaterjalide mõju 

inimtervisele ja keskkonnale. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.3.1. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 

tuum ja peamised progressivõimaldajad. 

Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 

hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 

uus funktsionaalsus ja täiustatud 

omadused, on hädavajalikud tööstuse 

konkurentsivõime parandamiseks ja 

säästva arengu saavutamiseks 

mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 

sektorites. 

Materjalid on tööstusliku innovatsiooni 

tuum ja peamised progressivõimaldajad. 

Kõrgtehnoloogilised materjalid, mis 

hõlmavad rohkem teadmisi ning millel on 

uus funktsionaalsus ja täiustatud 

omadused, eriti ressursi- ja 

energiatõhususe osas, on hädavajalikud 

tööstuse konkurentsivõime parandamiseks 

ja säästva arengu saavutamiseks 

mitmesugustes kasutusvaldkondades ja 

sektorites. 

 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.3.3. d a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) Taastuvate energiaallikate tõhususe 

suurendamiseks mõeldud materjalid. 

 Uute toodete ja rakenduste arendamine, 

mis suurendavad taastuvenergia, nagu 

fotogalvaaniline energia, päikeseenergia 

ja tuuleturbiinid, tõhusust.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.3.3. – punkt g – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 

uuritakse materjalikasutuse alternatiive ja 

innovaatilisi ärimudelimeetodeid. 

Teadus- ja arendustegevus, mille raames 

uuritakse materjalikasutuse alternatiive, 

kriitiliste toormaterjalide või ohtlike 

ainete asendamist. Innovaatiliste 

ärimudelimeetodite arendamine. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.4.2. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 

on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 

biokemikaalid, mille turuosa suureneb 

2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 

kemikaalitootmisest. Mitu 

keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 

miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside tohutu 

potentsiaali kasutamiseks, et saada 

uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 

tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 

Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 

on mitmesugune tööstuslik ja 

põllumajanduslik kasutus, nagu toidu ja 

sööda tootmine, biokemikaalid, mille 

turuosa suureneb 2015. aastaks 

hinnanguliselt 12–20%ni 

kemikaalitootmisest. Mitu 

keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 

miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside tohutu 

potentsiaali kasutamiseks, et saada 

uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 

tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 

Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

Selgitus 

Biotehnoloogia on tähtis ka põllumajandusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.4.3. – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selliste kujunevate 

tehnoloogiavaldkondade (nt sünteetiline 

bioloogia, bioinformaatika ja 

süsteemibioloogia) arendamine, mis 

annavad suurt lootust täiesti uudseteks 

kasutusviisideks. 

Selliste kujunevate 

tehnoloogiavaldkondade (nt bioloogia 

süsteemid, bioinformaatika ja sünteetiline 

bioloogia ning süsteemibioloogia) 

arendamine, mis annavad suurt lootust 

täiesti uudseteks kasutusviisideks. 

Selgitus 

Biotehnoloogia potentsiaal ei tohiks olla piiratud tööstuslike protsessidega vaid katma kõiki 

asjakohaseid tooteid ja protsesse. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.4.3. – punkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 

konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -

protsesse (nt kemikaalid, tervis, 

kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonnaaspektid. 

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et luua 

konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja -

protsesse (nt kemikaalid, ehitus, tervis, 

kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonnaaspektid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.4.3. – punkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Alustehnoloogia (nt genoomika, 

metagenoomika, proteoomika ja 

molekulaarsete abivahendite) arendamine, 

et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 

paljudes majandussektorites. 

Alustehnoloogia (nt süsteemibioloogia, 

arvutustel põhineva keemia ja 

süsteemibioloogia, genoomika, 

metagenoomika, proteoomika, suure 

jõudlusega in vitro platvormide, 

kiibisüsteemide, fenoomika ja 
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molekulaarsete abivahendite) arendamine, 

et suurendada edumaad ja konkurentsieelist 

paljudes majandussektorites. 

Analüüsivahendeid toetatakse siis, kui 

need on seotud teraapiaga. 

Selgitus 

Süsteemibioloogia on kõige laiem termin, mis peaks olema tähtsuselt esimene. Teised 

terminid on mõeldud rohkem konkreetsematele valdkondadele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.5.1. – sissejuhatav lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 

töötlemisega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on muuta 

tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 

teadmismahukamaks, säästvamaks ja 

sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 

tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 

rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 

teenuseid. 

Kõrgtehnoloogilise tootmise ja 

töötlemisega seotud teadusuuringute ja 

innovatsiooni erieesmärk on muuta 

tänapäevased tööstusliku tootmise viisid 

teadmismahukamaks, säästvamaks ja 

ressursi- ja energiatõhusamaks 

sektoritevaheliseks tootmise ja töötlemise 

tehnoloogiaks, mille tulemusena tekib 

rohkem uuenduslikke tooteid, protsesse ja 

teenuseid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.5.2. – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 

investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 

tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 

minna üle väärtuslikele teadmismahukatele 

kaupadele, luues tingimused ja vahendid 

säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 

teenuste osutamiseks kogu selle 

olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 

tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 

Euroopa peab jätkama liidu tasandi 

investeeringuid, et säilitada tööstuslikus 

tootmises juhtpositsioon ja pädevus ning 

minna üle väärtuslikele, ressursi- ja 

energiatõhusamatele, teadmismahukatele 

kaupadele, luues tingimused ja vahendid 

säästvaks tootmiseks ja tootega seotud 

teenuste osutamiseks kogu selle 

olelustsükli jooksul. Ressursimahuka 
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tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 

koondama ning jätkama investeerimist 

teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 

liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 

CO2-heitega majanduse suunas ja täita 

kogu liidus tööstussektori tekitatavate 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

kokkulepet aastaks 2050. 

tootmise ja töötlemisega tööstus peab liidu 

tasandil veelgi ressursse ja teadmisi 

koondama ning jätkama investeerimist 

teadus-, arendus ja uuendustegevusse, et 

liikuda edasi konkurentsivõimelise vähese 

CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse 

suunas ja täita kogu liidus tööstussektori 

tekitatavate kasvuhoonegaaside 

vähendamise kokkulepet aastaks 2050. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.5.3. – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 

soodustades Euroopas strateegilist nihet 

kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 

mille aluseks on suure lisaväärtuse 

loomine. 

Säästva tööstuse kasvu edendamine, 

soodustades Euroopas strateegilist nihet 

kulupõhiselt meetodipõhisele tootmisele, 

mille aluseks on suure lisaväärtuse 

loomine, materjalide tõhusus ning suletud 

ahela süsteemid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.5.3. – punkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 

suurendamine, parandades oluliselt selle 

ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 

niisuguse tööstusliku tegevuse 

keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 

vähese CO2-heitega tehnoloogia 
kasutuselevõtu propageerimine. 

Töötleva tööstuse konkurentsivõime 

suurendamine, parandades oluliselt selle 

ressursi- ja energiatõhusust ja vähendades 

niisuguse tööstusliku tegevuse 

keskkonnamõju kogu väärtusahelas, ning 

ressursi- ja energiatõhusa tehnoloogia, 
protsesside ja materjalide kasutuselevõtu 

propageerimine. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6.2. – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Toetus, mis on mõeldud teadusuuringute 

ja maailmaruumiga seotud rakenduste 

arendamiseks, pühendatakse eelkõige 

ühiskonnaprobleemide, sh kliimamuutus, 

keskkond, jätkusuutlikud 

transpordisüsteemid ja põllumajandus, 

lahendamise toetamiseks. Teadmiste 

jagamise eesmärgid ja 

koostalitlusvõimeline areng toestavad 

nendes valdkondades rahalise toetuse 

olemasolu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6.3. – punkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 

märgatavalt suurem kasutamine oleks 

võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise ja standardimise 

kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 

Uuendused andmete käitlemises ja 

levitamises muudavad kosmosetaristusse 

tehtud investeeringud tulutoovamaks ning 

aitavad kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele, eelkõige kui neid 

kooskõlastatakse üle maailma, nagu Maa 

jälgimise süsteemide süsteem, Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programm Galileo või 

valitsustevaheline kliimamuutuste rühm. 

Euroopa satelliitidelt saadavate andmete 

märgatavalt suurem kasutamine oleks 

võimalik siis, kui tehtaks ühiseid 

jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, 

kinnitamise ja standardimise 

kooskõlastamiseks ja korraldamiseks. 

Uuendused andmete käitlemises, 

levitamises ja koostoimivuses, eriti 

geoteaduse andmetele ja metaandmetele 

tasuta juurdepääsu ja vahetamise 

soodustamine muudavad 

kosmosetaristusse tehtud investeeringud 

tulutoovamaks ning aitavad kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 

eelkõige kui neid kooskõlastatakse üle 

maailma, nagu Maa jälgimise süsteemide 

süsteem, Euroopa satelliitnavigatsiooni 

programm Galileo või valitsustevaheline 

kliimamuutuste ja ookeaniseire rühm. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6.3. – punkt c – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Toetust antakse laiahaardeliste ja 

püsivate keskkonnaseire ja -

teabesüsteemide arendamisele, sealhulgas 

edendades koostööd kliima 

modelleerimise kogukondade ja 

keskkonnaseire ja -andmete haldamise 

kogukondade vahel. Liikmesriikide 

kaasamine sellisesse koostöösse on 

hädavajalik, kuna tihti on riiklikud 

ametiasutused dokumenteeritud andmete 

omanikud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1.6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1.6 a. Ökoinnovatsioon 

 Ökoinnovatsiooni konkreetne eesmärk 

 Ökoinnovatsiooni konkreetne eesmärk on 

edendada innovatiivset Euroopa tööstust 

ning innovatiivset ühiskonda, luues uusi 

tooteid, protsesse ning teenuseid, mis 

tagavad keskkonnasäästliku 

majanduskasvu ja keskkonnakasu ning 

mis on tuntud maailmas juhtiva rolli 

hoidmise poolest. Eesmärk on suurendada 

vahendite tõhusust, vähendada 

keskkonnamõjusid, vältida (vee) reostust 

ja/või saavutada tõhusam ning 

vastutustundlikum loodusvarade 

kasutamine. 

 Põhjendused ja liidu lisaväärtus 

 Tööstuse juhtpositsioon 

ökoinnovatsioonis viib 



 

PE489.637v03-00 382/607 RR\922943ET.doc 

ET 

keskkonnakaitsemeetmete ja paindlikkuse 

tõhustamiseni majanduses, olles samal 

ajal tasuv ja ettevõtjatele ning 

ühiskonnale, maapiirkondades ja ka 

linnades, üleüldiselt kasulik. Maailmaturg 

(2020) muutub keskkonnasäästlikule 

tööstusele üha enam ja enam avatumaks 

ning see ELi ettevõtlussektor on juba 

praegu tõusuteel: ELi ökotööstused on 

tihti maailmas juhtival positsioonil. 

„Horisont 2020” raamprogramm peab 

seda edasi arendama. Ökoinnovatsioon 

peab täitma kõik majanduse ja ühiskonna 

sektorid ning panema aluse Euroopa 

olulisele konkurentsieelisele, et astuda 

kindlalt vastu jätkusuutlikkuse 

väljakutsele. Seetõttu on ökoinnovatsioon 

progressi võimaldav tehnoloogia. 

 Ökotööstuse moodustab hulk väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid. Sellised 

ettevõtted moodustavad ligikaudu pool 

kõikidest töökohtadest. Seega peavad 

VKEd koostöös suuremate 

tööstuspartneritega mängima suuremat 

rolli innovatiivsetes uutes tehnoloogiates 

ja lahendustes ning nende rakendamises. 

 Peamised innovatsiooniallikad on 

ökoinnovatsiooni ja teiste progressi 

võimaldavate tehnoloogiate vahel, 

alustades IKTga (seire ja sensor) ja 

nanotehnoloogiatega. 

 Peamised tegevussuunad 

 Ökoinnovatsioon on mis tahes liiki 

innovatsioon, mille tulemus või eesmärk 

on säästva arengu märkimisväärne ja 

nähtav edendamine, vähendades 

keskkonnamõju, suurendades 

vastupanuvõimet keskkonnakoormusele 

või tagades loodusvarade tõhusama ja 

vastutustundlikuma kasutamise. 

 Ökoinnovatsiooni tegevused keskenduvad 

jätkusuutlikele innovatsioonidele 

järgmistes valdkondades: 

 a) Säästva energia varustus 

 b) Energiatõhusus 
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 c) Materjalitõhusus 

 d) Säästev liikuvus 

 e) Vesi 

 f) Jäätmed 

 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 2.3 – punkt a – lõik 3 – punkt 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 

poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 

sektoritele, mis on olulised 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 

konkurentsivõime suurendamiseks, 

jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 

majanduskasvu toetamiseks ning 

keskkonna- ja teiste avalike hüvede 

loomiseks. See osa aitab liidul tegeleda 

valdkondlike poliitikaeesmärkide 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

aspektidega. 

(2) sihtotstarbeline, mis keskendub 

poliitikavaldkondadele ja tähtsatele 

sektoritele, mis on olulised 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks, 

konkurentsivõime suurendamiseks, 

jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, kaasava 

majanduskasvu toetamiseks, 

taastuvenergia edendamiseks ning 

keskkonna- ja teiste avalike hüvede 

loomiseks. See osa aitab liidul tegeleda 

valdkondlike poliitikaeesmärkide 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

aspektidega. 

 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 

tööhõives ning suurele 

innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 

suurusest tingitud probleeme, mis ei 

võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 

ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 

Euroopas on sama palju alustavaid 

ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 

VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 

Vaatamata oma tähtsusele majanduses ja 

tööhõives ning suurele 

innovatsioonipotentsiaalile, on VKEdel 

suurusest tingitud probleeme, mis ei 

võimalda neil muutuda innovaatilisemaks 

ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi 

Euroopas on sama palju alustavaid 

ettevõtteid kui Ameerika Ühendriikides, on 

VKEdel Euroopas palju raskem suurteks 
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ettevõteteks saada kui Ameerikas. 

Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 

väärtusahelad on omavahel üha rohkem 

seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 

olukorda. VKEd peavad oma 

innovatsioonivõimet suurendama. Et 

kiiresti areneval üleilmsel turul edukalt 

konkureerida, peavad nad teadmisi ja 

äriideid looma, kasutusse võtma ja rahaks 

tegema kiiremini ja suuremas mahus. 

Ülesanne on ärgitada VKEdes rohkem 

innovatsiooni, suurendades nii nende 

konkurentsivõimet ja kasvu. 

ettevõteteks saada kui Ameerikas. 

Üleilmastunud ettevõtluskeskkond, kus 

väärtusahelad on omavahel üha rohkem 

seotud, paneb nad veelgi keerulisemasse 

olukorda. VKEd peavad oma 

innovatsioonivõimet suurendama ja 

omama lihtsustatud juurdepääsu 

erinevale rahalisele toetusele (laenud, 

garantiid, riskikapital). Et kiiresti areneval 

üleilmsel turul edukalt konkureerida, 

peavad nad teadmisi ja äriideid looma, 

kasutusse võtma ja rahaks tegema kiiremini 

ja suuremas mahus. Ülesanne on ärgitada 

VKEdes rohkem innovatsiooni, 

suurendades nii nende konkurentsivõimet 

ja kasvu. 

 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõikide inimeste elukestev tervis ja 

heaolu, kõrgetasemelised ja majanduslikult 

jätkusuutlikud tervishoiu- ja 

hooldussüsteemid ning uued 

töövõimalused ja majanduskasv – need on 

eesmärgid, mida soovitakse saavutada 

käsitletavatele probleemidele vastamiseks 

läbiviidavate teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetamisega, ning need 

aitavad suurel määral kaasa Euroopa 

2020. aasta eesmärkide täitmisele. 

Kõikide inimeste elukestev tervis, vaimne 

ja füüsiline heaolu, kaasavad, 

kõrgetasemelised ja majanduslikult 

jätkusuutlikud tervishoiu- ja 

hooldussüsteemid, majandusega 

tegelemise lahendused seoses vananeva 

rahvastikuga ning uued töövõimalused ja 

majanduskasv – need on eesmärgid, mida 

soovitakse saavutada käsitletavatele 

probleemidele vastamiseks läbiviidavate 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

toetamisega, ning need aitavad suurel 

määral kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide täitmisele. 

 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 1 a (uus) 



 

RR\922943ET.doc 385/607 PE489.637v03-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tugevdama peaks haiguste 

teadusuuringuid, mis tulenevad 

temperatuuri tõusust ja kliimamuutusest, 

mis mõjutavad eriti Vahemere piirkonna 

riike, kuid mitte ainult neid. 

 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teadusuuringutega parandatakse 

arenenud teraapiaid ja rakuteraapiaid 

ning keskendutakse krooniliste ja 

degeneratiivsete haiguste ravile. 

 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1 – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 

muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 

aina kallimaks ning eelduste kohaselt 

suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 

2060. aastaks peaaegu kaks korda, 

kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 

eurooplaste arv suureneb samal 

ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 

muutuvad liidu tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 

suuremaks. Kulude vähendamine või 

samal tasemel hoidmine nii, et need ei 

muutuks jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt 

kõikide inimeste elukestva tervise ja heaolu 

tagamisest ning on seepärast seotud 

Olukorras, kus kõikides vanuserühmades 

muutuvad hooldus- ja ennetusmeetmed 

aina kallimaks ning eelduste kohaselt 

suureneb üle 65aastaste eurooplaste arv 

2060. aastaks peaaegu kaks korda, 

kasvades 2008. aasta 85 miljonilt ligikaudu 

151 miljonini, ning üle 80-aastaste 

eurooplaste arv suureneb samal 

ajavahemikul 22 miljonilt 61 miljonini, 

muutuvad liidu tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandesüsteemi kulud üha 

suuremaks. Kulude ärahoidmine või samal 

tasemel hoidmine nii, et need ei muutuks 

jätkusuutmatuks, sõltub osaliselt kodanike 

paremast teavitamisest ja kõikide inimeste 

elukestva tervise ja heaolu mõjutavate 
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tulemusliku ennetustöö, haiguste ja puuete 

ravi ja kontrolli all hoidmisega. 
tegurite optimeerimisse kaasamisest, et 

tagada inimeste elukestev tervis ja heaolu 

ning on seepärast seotud tulemuslike 

ennetusvahenditega, juurdepääsuga 
haiguste ja puuete asjakohasele ning 

eriravile ning haiguste ja puuete ravi ja 

kontrolli all hoidmisega, võttes arvesse 

soolisi aspekte.  

 

 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, krooniline 

kopsuhaigus, vähktõbi, diabeet, 

reumaatilised ja lihasluukonna haigused, 

allergiad, hingamisteede haigused, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine, 

viljatusprobleemid ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide, haigestumuse ja 

enneaegse surma peamised põhjused ning 

toovad kaasa märkimisväärse sotsiaalse ja 

majandusliku kulu. Kroonilised 

mittenakkavad haigused põhjustavad 86% 

kõikidest surmadest Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa 

piirkonnas. 

 

 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 

Liidus põhjustavad südame-

veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
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miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro, vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 

kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 

vaimset tervist kahjustavate häiretega) 

seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 

eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 

oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 

sotsiaalmajanduslikest tingimustest 

tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 

kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. 

miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 

maksma üle 192 miljardi euro. Vähk 

põhjustab veerandi kõikidest 

surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 

inimeste surma peamine põhjus. Üle 120 

miljoni inimese kannatab reumaatiliste ja 

lihasluukonna haiguste all ning rohkem 

kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti 

ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 

vaimset tervist kahjustavate häiretega) 

seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 

eurole. See arv suureneb silmanähtavalt 

veelgi, suures osas Euroopa vananeva 

elanikkonna ja sellest tulenevate 

neurodegeneratiivsete haiguste (nt 

Parkinsoni ja Alzheimeri tõved) 

tulemusena. Mitme kõnealuse haiguse 

juures on oluline osa keskkonnast, 

elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 

tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 

seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 

haiguskoormusest. Enamike krooniliste 

mittenakkushaiguste puhul on 

põhjustajaks neli riskifaktorit: tubaka 

tarbimine, tasakaalustamata toitumine, 

alkoholi tarbimine ja vähene kehaline 

aktiivsus. Kuid teiste haiguste puhul – 

eriti neurodegeneratiivsete haiguste puhul 

– tuleb tõhusate ennetavate strateegiate 

väljatöötamiseks korraldada tunduvalt 

rohkem teadusuuringuid, et selgitada 

välja nende haiguste põhjused, ning 

arendada välja paremad varajase 

diagnoosi ja ravivõimalused. 

 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Vaimse tervise probleemid moodustavad 

peaaegu 20% Maailma 

Terviseorganisatsiooni Euroopa 

piirkonna haigustest – üks neljast 
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inimesest võitleb oma elu mingis etapis 

vaimse tervise probleemidega. 

 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lastehaigused, sh enneaegselt sündinud 

lapsed. 

 Laste tervis on Euroopa Liidu üks peamisi 

prioriteete. Sarnaselt haruldastele 

haigustele saab tõhusaid teadusuuringuid 

ning ravi välja arendada ainult Euroopa 

jõupingutusi ühendades. 

 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos ja malaaria) on globaalne 

probleem, mis põhjustab kogu maailmas 

41 % haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 

eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 

8 %. Valmis tuleb olla ka esilekerkivateks 

epideemiateks ja suureneva 

ravimiresistentsuse ohuks. 

Nakkushaigused (nt HIV/AIDS, 

tuberkuloos, malaaria ja tähelepanuta 

jäetud haigused) on globaalne probleem, 

mis põhjustab kogu maailmas 41% 

haiguste tõttu kaotatud 1,5 miljardist 

eluaastast, kusjuures Euroopa osakaal on 

8%. Omaaegsete nakkushaiguste, sh 

tuberkuloosi uuesti tekkimine Euroopas 

ja vaktsineerimisega välditavate haiguste 

levik arenenud riikides rõhutavad 

vajadust ühtse lähenemisviisi ja suurema 

riikliku toetuse eraldamise järele teadus- 

ja arendustegevuseks. Valmis tuleb olla ka 

esilekerkivateks epideemiateks ja 

suureneva ravimiresistentsuse ohuks. 
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Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Haruldased haigused on jätkuvalt 

oluline probleem ELile ja liikmesriikidele. 

6000 kuni 8000 haruldast haigust 

puudutavad umbes 30 miljonit inimest 

kogu ELis. Ikka veel on puudu 

teaduslikest teadmistest ja 

erialateadmistest, mis võiksid olla aluseks 

innovatiivsete ja tõhusamate teraapiate 

väljatöötamiseks haruldaste haigustega 

patsientidele. Seetõttu on praegu nende 

patsientide enamiku jaoks vähe 

terapeutilisi valikuid või neid ei ole üldse. 

Euroopa toetus koostööle tagab, et 

teadmisi saab jagada ja vahendeid 

ühendada võimalikult tõhusalt, 

võitlemaks kogu ELis kui tervikus 

tulemuslikult haruldaste haigustega. 

Selgitus 

Komisjon on seadnud eesmärgi koostada 200 uut teraapiat Rahvusvahelise haruldaste haiguste 

konsortsiumi raames. Siiski on haiguse kohta tulevate patsientide piiratud arvu tõttu uute haruldaste 

haiguste ravimite teadus- ja arendustegevuse majanduslik atraktiivsus samuti väiksem. Seetõttu aitaks 

avaliku sektori rahastamine seda leevendada ja toimiks katalüsaatorina erainvesteeringute jaoks. 

Ühine teadustöö on väga oluline, tagamaks, et nappe teadmisi saab jagada ja vahendeid 

ühendada võimalikulti tõhusalt, võitlemaks tulemuslikult haruldaste haigustega kogu ELis. 

 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks. 

Tegeleda on vaja püsivate erinevuste 

probleemiga tervishoiuvaldkonnas ning 

kõikidele eurooplastele tuleb võimaldada 

Samal ajal muutuvad ravimite ja 

vaktsiinide väljatöötamise protsessid 

kulukamaks ja vähem tulemuslikuks, 

samas kui rahvatervise alaste 

sekkumismeetmete, tervise soodustamise, 

riskifaktorite vähendamise ja 
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juurdepääs tõhusale ja nõuetekohasele 

tervishoiusüsteemile. 
kõrvaldamise strateegiad on pikemas 

perspektiivis kulutasuvad. Inimeste 

heaolu nimel tehtavate loomkatsete 

õigustatus on üha rohkem kaheldav. 

Nende regulatiivset teadust peab 

parandama. Tegeleda on vaja püsivate 

erinevuste probleemiga 

tervishoiuvaldkonnas ning kõikidele 

eurooplastele tuleb võimaldada juurdepääs 

tõhusale, jätkusuutlikule ja nõuetekohasele 

tervishoiusüsteemile. 

Selgitus 

ELi teadusuuringud peaksid toetama rõhuasetuse muutmist biomeditsiinilises teadustöös, 

lõpetades loomkatsed ning liikudes rohkem 21. sajandi uudsete katsete suunas. Edasiminekud 

molekulaarses bioloogias, biotehnoloogias ja teistes valdkondades sillutavad teed suurtele 

edusammudele, mille abil saavad teadlased hinnata ravimeid ja vaktsiine. Need edasiminekud 

teevad katsetamise kiiremaks, vähem kulukamaks ja otseselt inimestesse puutuvaks. 

 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.1. – lõik 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Üha enam uuringuid näitavad samuti 

teatud kemikaalide ohtlikku mõju meie 

endokriinsüsteemile ja tervisele. Usutakse, 

et need sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavad ained põhjustavad eriti 

kombineerituna muu hulgas beebieas 

poiste suguelundite väärarengut, varajast 

puberteeti noorte tüdrukute seas, viljatust, 

rasvumist ja diabeeti. Seetõttu on vajalik, 

et seda ala üksikasjalikult uuritakse. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. Riigipiirid haigusi ja puudeid ei mõjuta. 



 

RR\922943ET.doc 391/607 PE489.637v03-00 

 ET 

Asjakohane Euroopa tasandi reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võib aidata ja peaks aitama 

oluliselt kaasa kõnealuste probleemide 

lahendamisele, tuua kaasa parema tervise 

ja heaolu kõikide inimeste jaoks ning anda 

Euroopale juhtpositsiooni kiiresti laieneval 

üleilmsel tervise ja heaoluga seotud 

uuendustegevuse turul.  

Üksikutel liikmesriikidel puuduvad sageli 

vajalikud vahendid, et tagada kõige 

tõhusamad reageeringud. Asjakohane 

Euroopa tasandi reageerimine 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas, mida toetab asjakohane 

rahastamiskohustus, võib aidata ja peaks 

aitama oluliselt kaasa kõnealuste 

probleemide lahendamisele, tuua kaasa 

parema tervise ja heaolu kõikide inimeste 

jaoks ning anda Euroopale juhtpositsiooni 

kiiresti laieneval üleilmsel tervise ja 

heaoluga seotud uuendustegevuse turul.  

 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

toodeteks, strateegiateks, meetmeteks ja 

teenusteks. Lisaks nõuab nende 

probleemide esinemine kogu Euroopas ja 

paljudel juhtudel kogu maailmas 

reageerimist, mis hõlmab kõrgetasemeliste 

valdkondade- ja sektoritevaheliste 

meeskondade koostöö pikaajalist ja 

kooskõlastatud toetamist. 

Reageerimine sõltub kõrgetasemelistest 

teadusuuringutest ja tõhusast teadustöö 

tulemuste levitamisest, mille eesmärk on 

parandada meie üldist arusaama tervisest, 

haigusest, puudest, arengust ja 

vananemisest (sealhulgas eeldatav eluiga), 

ning sellest, kuidas muudame 

olemasolevad ja uuringute tulemusel 

saadavad teadmised järjekindlalt ja 

laiaulatuslikult uuenduslikeks, 

laiendamiskõlblikeks ja tõhusateks 

ennetamistegevustesks, toodeteks, 

strateegiateks, meetmeteks ja teenusteks. 

Eelkõige on vaja suuremahulist inimese 

bioloogial põhinevat teadusuuringut, et 

avastada bioloogilise arengu tähtsamad 

sündmused geneetiliste ja rakuprotsesside 

varajaste katkestuste ning inimeste 

tervisele kahjulike tulemuste ilmnemise 

vahel. Lisaks nõuab nende probleemide 

esinemine kogu Euroopas ja paljudel 

juhtudel kogu maailmas reageerimist, mis 

hõlmab kõrgetasemeliste valdkondade- ja 

sektoritevaheliste meeskondade koostöö 

pikaajalist ja kooskõlastatud toetamist, 
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mitte üksnes liidus, vaid kogu maailmas, 

toetades näiteks teadus- ja 

arendustegevuse suutlikkust endeemilistel 

aladel ja endeemiliste haiguste, nimelt 

malaaria, dengue’i palaviku ja 

tuberkuloosi alal. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

pikaajaliste kohortuuringute väljatöötamist 

ja kliiniliste katsete läbiviimist, mitme 

tehnoloogia kliinilist kasutamist ja IKT 

arendamist ning selle rakendamist 

tervishoiuvaldkonnas, eeskätt e-tervise 

puhul. Konkreetse elanikkonna vajadustele 

saab samuti kõige paremini vastata 

integreeritult, kui rääkida näiteks 

stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, haruldaste 

haiguste ravist ning toetatud või iseseisva 

elamisega seotud lahenduste pakkumisest. 

Samamoodi nõuab probleemi keerukus ja 

selle eri aspektide vastastikune sõltuvus 

Euroopa tasandil reageerimist. Paljud 

põhimõtted, vahendid ja tehnoloogilised 

lahendused on rakendatavad mitmes 

kõnealuste probleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning kõige paremini saab neid 

toetada liidu tasandil. Need hõlmavad 

tervise soodustamist ja tervisealast 

teadlikkust käsitlevate teadusuuringute 

toetamist, pikaajaliste kohortuuringute 

väljatöötamist ja kliiniliste katsete 

läbiviimist, mitme tehnoloogia kliinilist 

kasutamist ja IKT arendamist ning selle 

rakendamist tervishoiuvaldkonnas, eeskätt 

e-tervise puhul. Konkreetse elanikkonna 

vajadustele saab samuti kõige paremini 

vastata integreeritult, kui rääkida näiteks 

stratifitseeritud ja/või individuaalse 

meditsiini arendamisest, ravi andmisest 

erinevate erialade ekspertidega keskustes, 
haruldaste haiguste ravist ning toetatud või 

iseseisva elamisega seotud lahenduste 

pakkumisest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.2. – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 

suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avalike ja 

kommertskasutusele eelnevate hangeteni 

uute toodete, teenuste ja 

laiendamiskõlblike lahenduste jaoks, mis 

on vajaduse korral koostoimivad ning 

tuginevad määratletud normidele ja/või 

ühistele suunistele. Kooskõlastatud 

Euroopa tasandi jõupingutus aitab kaasa 

Euroopa teadusruumi jätkuvale arengule. 

See seostub vastavalt ja vajaduse korral ka 

tegevusega, mida arendatakse programmis 

„Tervis majanduskasvuks” ning 

täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 

käsitleva innovatsioonipartnerluse raames. 

Selleks et liidu tasandi tegevus võimalikult 

mõjukas oleks, toetatakse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kõiki aspekte alates 

alusuuringutest kuni teadmiste muutmiseni 

suurteks katseteks ja 

tutvustamistegevuseks, rakendades selleks 

erainvesteeringuid, ning avalike ja 

kommertskasutusele eelnevate hangeteni 

uute toodete, teenuste ja 

laiendamiskõlblike lahenduste jaoks, mis 

on vajaduse korral koostoimivad ning 

tuginevad määratletud normidele ja/või 

ühistele suunistele. Kooskõlastatud 

Euroopa tasandi jõupingutus aitab kaasa 

Euroopa teadusruumi jätkuvale arengule. 

See täiendab vastavalt ja vajaduse korral 

ka tegevust ja loob sünergiaid tegevusega, 

mida arendatakse programmis „Tervis 

majanduskasvuks” ning täisväärtusliku 

eluperioodi pikendamist käsitleva 

innovatsioonipartnerluse ning krooniliste 

haigustega seotud tulevaste meetmete 
raames. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada vaimset ja füüsilist 

heaolu ja on kulutasuv. Tervishoiu 

edendamine ja haiguste ennetamine sõltub 

ka füüsilise ja vaimse tervise seoseid 

määravate tegurite mõistmisest, ELi 

ühistel näitajatel põhinevatest andmetest, 



 

PE489.637v03-00 394/607 RR\922943ET.doc 

ET 

järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 

ning tõhusatest uuringuprogrammidest. 

tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 

vaktsiinidest ja riskifaktoritele suunatud 

käitumuslikust sekkumisest, sealhulgas 

rasvumisest, tõhusast tervisekontrollist 

ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 

valmisolekust ning tõhusatest 

uuringuprogrammidest ja haiguste 

varajasest diagnoosimisest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 

üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 

on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu.  

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad parandatud molekulaarsetele 

teadmistele haigustest biomeditsiinilise 

teadustöö abil, neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 

üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele. 

Biomeditsiinilise teadustöö tulemustele 

tuginemine ravi väljatöötamisel, eriti 

stratifitseeritud ja individuaalse meditsiini 

edasiarendamisel, on jõuline vahend 

haiguste raviks, mis on kohandatud 

patsiendi geneetilise eelduste ja 

konkreetse haiguseliigiga, suurendades 

seega hoolduse tõhusust ja parandades 

patsientide elukvaliteeti. Samuti on olulisel 

kohal andmete tõhus kogumine ja 

jagamine, standardiseeritud andmetöötlus, 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

õigeaegne ülekandmine kliinilisse töösse, 

eeskätt mitmes keskuses tehtavate 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus vananeva elanikkonna 

tingimustes esitab tervishoiu- ja 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 

teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 

ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 

hooldussektori parimad tavad ning toetada 

nende jagamist, toetada integreeritud 

hooldust ning tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 

uuenduste laialdast rakendamist, mis 

võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 

inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 

See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 

ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 

pikemale kestusele. 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus vananeva elanikkonna 

tingimustes esitab tervishoiu- ja 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide üksikisikute 

teenistuses, olenemata nende vanusest, 

soost ja majanduslikest võimalustest, on 

vaja teha jõupingutusi ennetustöö ja raviga 

ning diagnoosimisega seotud 

otsusetegemise parandamiseks, määratleda 

tervishoiu- ja hooldussektori parimad 

tavad, suurendada kodanike ja patsientide 

tervisealast kirjaoskust ning toetada nende 

jagamist, toetada integreeritud hooldust 

(vajadusel spetsialiseerunud keskustes) 
ning tehnoloogiliste, organisatsiooniliste ja 

sotsiaalsete uuenduste laialdast 

rakendamist, mis võimaldab eeskätt 

eakamatel ja kroonilisi haigusi põdevatel 

ning puudega inimestel ja patsientidel 

jääda aktiivseks ja sõltumatuks. See aitab 

kaasa nende füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 

heaolu suurendamisele ja selle pikemale 

kestusele ning elukvaliteedile. 

Selgitus 

Kroonilised haigused on ELi eesmärgi – suurendada Euroopa kodanike tervena elatud 

eluaastate arvu aastaks 2020 kahe võrra – suurim väljakutse. Oleks vaja konkreetset viidet, et 

tagada, et ennetus- ja raviteenuste pakkumise, parimate tavade levitamise ja tehnoloogiliste 

ja sotsiaalsete uuenduste alaste otsuste parandamisest saaksid kasu ka kõik kroonilisi haigusi 

põdevad inimesed. 
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Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

kogu teadusuuringute ja 

innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-

põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja 

uute turuvõimaluste arendamist. 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

kogu teadusuuringute ja 

innovatsioonitsüklit, vältides tarbetut 

teadusuuringute dubleerimist, tugevdades 

uute turuvõimaluste arendamist ja 
Euroopa-põhiste tööstuste 

konkurentsivõimet ning toetades VKE-sid. 

Tähelepanu tuleb pöörata ka kõigi tervise 

sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 

patsientide organisatsioonide 

kaasamisele, et arendada teaduse ja 

innovatsiooni tegevuskava, mis kaasab 

aktiivselt kodanikke ja kajastab nende 

vajadusi ja ootusi. Euroopa Liidu 

konkurentsivõime kõrge taseme ja 

tulevaste uuenduste saavutamisel on 

laiapõhjaline teadustöö äärmiselt oluline. 

Selgitus 

ELi rahastatud terviseuuringud peaksid peegeldama, kes on need kodanikud, kelle vajadusi ja 

ootusi tuleb silmas pidada – need on patsiendid. Patsientide organisatsioonid saavad oma 

teadmiste, arusaamade ja ideedega ideaalselt kaasa aidata teadusuuringute kava 

koostamisel, kõigi suuremate sidusrühmade vaheliste mõtestatud suhete kujundamisel; nende 

kaudu räägivad patsiendid oma probleemidest ühel häälel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1.3. – lõik 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

psühhosotsiaalsete, käitumuslike, 
keskkonnast ja kliimast lähtuvate ning 

vaesusest ja soost tingitud tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; 
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väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 

edendamine; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil.  

haiguste tekkele ja mürgitusteni viivate 

asjaolude, samuti biomarkerite ning 

toimemehhanismide parem mõistmine ja 

diagnoosimise parandamine; tõhusate 

uurimisprogrammide väljatöötamine ja 

haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 

parandamine; järelevalve ja valmisoleku 

parandamine; paremate ennetavate 

vahendite, sh vaktsiinide väljatöötamine; 

in-silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguste ravimise 

parandamine, keskendudes 

stratifitseeritud/individuaalse meditsiini ja 

harva kasutatavate ravimite arendamisele; 

põhiuuringutest tulenevate teadmiste 

kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses õigeaegsemal ja 

tõhusamal viisil, edendades 

kõrgekvaliteedilisi siirdeuuringuid; 

terviseandmete parem kasutamine; 

aktiivsena vananemise, sõltumatu ja 

toetatud elamise edendamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 

edendamine; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks, sealhulgas e-tervise 

lahenduste arendamise ja laiema 

rakendamise abil, ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa veeprobleemidega 

toimetulemiseks tulevikus on veealase 

innovatsiooni teadusuuringutele ja 

innovatsioonialasele tegevusele vaja 

eraldada Euroopa Liidu asjakohaseid 

rahalisi vahendeid. Selleks tuleks osa 

„Horisont 2020” (aastatel 2014–2020) 

kogueelarvest eraldada selle kogu 

ühiskonna ees seisva väljakutse 

lahendamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus 

2. Toidu ohutus ja toiduga kindlustatus, 

säästev põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus 

Selgitus 

Muudatusettepaneku nr 31 parandus, mis peegeldab osaliselt komisjoni kommentaare mere-ja 

merendusuuringute võimaliku ulatuse küsimuses. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.1. – sissejuhatav lõik 

 

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 

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 

kvaliteetse ja tervisliku toidu ja muude 

biotoorainel põhinevate toodete varu, 

vältides ökosüsteemide praegust 

üleekspluateerimist, arendades selleks 

konkurentsivõimelise ja vähese CO2-

heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 

ja ressursitõhusad esmatootmise ja 
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jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele. toiduainete töötlemise süsteemid, mille 

puhul võetakse arvesse bioloogilist 

mitmekesisust, koondades kvantitatiivse ja 

kvalitatiivse käsitlusviisi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.1. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 

säilitama samal ajal oma 

konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Näiteks visatakse 

hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 

arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 

suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Kõnealune toiduga seotud hädaolukord ei 

õigusta ei praegust tasakaalutust sageli 

ülemääraste riiklike toodangute ja 

toiduainete impordi tõusu vahel ega 

maailma toiduvõrgu kasvavat keerukust. 

Sellest tulenevalt on oluline, et ELil oleks 

parem ülevaade toiduvarude ringlusest, 

võttes arvesse eelkõige aastaaegade 

vaheldumist, toodete päritolu ja 

toiduainete päritolu jälgitavust. 
Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 
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50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 

riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning -

haiguste, sealhulgas zoonoossete 

haigusetekitajate ja toidust pärineva 

patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 

ennetusmeetmed on vajalikud, on liidu 

tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja ühtse 

turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

säilitama samal ajal oma 

konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Näiteks visatakse 

hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 

arenenud riikides toodetud toidust. On vaja 

suuri muutusi, et seda liidus 2030. aastaks 

50 % võrra vähendada. Lisaks ei takista 

riigipiirid looma- ja taimekahjurite ning -

haiguste, sealhulgas zoonoossete 

haigusetekitajate ja toidust pärineva 

patogeeni levimist. Kuigi riiklikud 

ennetusmeetmed, maismaaseire ja 

territoriaalne hooldus on vajalikud, on 

liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 

ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

Selgitus 

ELi üks peamisi eesmärke on toiduainete parema jälgitavuse tagamine, et kiiremini tuvastada 

mürgistusi põhjustanud toiduainete päritolu ning vältida viivitusi saasteallika tuvastamisel. 

Saksamaal 2011. aasta juunis puhkenud E. coli epideemia on siinkohal eriti hea näide.  
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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 

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 
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näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 

tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 

võimalust edendada põllumaade, metsade, 

mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 

põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 

eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 

lõimimise kaudu. 

näiteks mulla süsinikusisalduse ja viljakuse 

tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 

võimalust edendada põllumaade, metsade, 

mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid ja 

vastupanuvõimet põllumajanduslike ja 

keskkonnaalaste eesmärkide ning 

jätkusuutliku tootmise lõimimise kaudu. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Vähesaastava tootmisahela loomine, mis 

tagaks toiduvarud kliimamuutuse ja 

elanikkonna kasvu tingimustes, võib 

hõlmata ka paremaid haldussüsteeme, mis 

vähendavad maa/mere tasandi ja kogu 

tarneahela sisendid miinimumini. 

Põllumajandustootjate kollektiivsed 

teadmised loodusvarade, ökoloogiliste 

protsesside ja toodete kvaliteedi kohta on 

aluseks sõltuvuse vähendamisele välistest 

sisenditest. Lühemad põllumajandus-ja 

toiduainetööstuse ketid, mis põhinevad 

tarbijate usaldusel ja tootjate lähedusel 

tarbijatele, on ka vähesaastava 

tootmisahela aluseks, olles suunatud 

tarbijate nõudmiste rahuldamisele 

kvaliteetse toidu järele, võttes sealjuures 

arvesse ka loomade heaolu. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 

viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 

viisil. Näiteks põllumajandusest ja metsast 
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ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 

ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 

võiks paremini ära kasutada. 

pärineva biomassi ning põllumajandusest, 

veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 

jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 

kasutada. 

Selgitus 

Tuleb selgeks teha, et põllumajandus ise omab suurt säästva tootmise ja biomassi tootmise 

potentsiaali seda arvestavate saakide, vastavate omadustega taimede aretamise ja CSS 

kasutamisega põllukultuuride puhul. 
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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 

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 

mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 

maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 

taastuvatest ressurssidest ning nende 

muutmist toiduks, loomasöödaks, 

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. 

Paralleelselt turule orienteeritud 

funktsioonidega säästab biomajandus ka 

mitmesuguseid avalikke hüvesid, mida 

peame säilitama: põllu- ja metsamaastik, 

põllumaade ja metsade bioloogiline 

mitmekesisus, vee kvaliteet ja 

kättesaadavus, mulla funktsionaalsus, 

kliima stabiilsus, õhu kvaliteet, 

vastupidavus üleujutuse ja tulekahjude 

suhtes. 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 
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sektorites ning tugevad sidemed 

asjaomaste liidu poliitikameetmetega. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni 

koordineerimine liidu tasandil ergutab 

vajalikke muudatusi kogu liidus ja aitab 

neid kiirendada. 

vajalik kandepind ja kriitiline mass, 

millega täiendada üksiku liikmesriigi või 

liikmeriikide rühmade tehtavaid 

jõupingutusi. Mitut toimijat hõlmavad 

läbipaistvad meetmed tagavad vajaliku 

viljaka koostöö teadlaste, ettevõtete, 

põllumajandettevõtjate/tootjate, nõustajate, 

tarbijate 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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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 

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, jäätmete 

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 
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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. 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 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, keskkonna-

alasele ja majanduslikule kasule ning 

biomajandusega seotud sektorite, osalevate 

osapoolte ja turu uuendamisele, toetavad 

valdkondadevahelised teadusuuringud, mis 

soodustavad innovatsiooni ja viivad uue 

praktika, säästvate 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. Täielikku 

tunnustamist väärib 

põllumajandustootjate ja VKEde 

potentsiaal innovatsiooni valdkonna 

toetamisel. Bioloogilisel tootmisel 

põhineva majandusliku lähenemise puhul 

võetakse arvesse kohalike teadmiste 

olulisus suutlikkuse tõstmise seisukohalt, 

samas aitavad need kohaneda ka 

tingimuste erinevuste ja tootmise 

keerukusega. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 

vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 

ning samal ajal maapiirkondade 

elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 

teenuste, ideede ja poliitikameetmete 

väljatöötamisele. 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse üle kogu 

maailma ja tõhustada ökosüsteemi 

teenuseid, sealhulgas kaitsta bioloogilist 

mitmekesisust ja looduslikke kasvukohti, 

mulla- ja veeressursse, otsides võimalusi 

kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega 

kohanemiseks. Tegevuses soodustatakse 

süsteemset lähenemist ja keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

sealhulgas mahepõllumajandusele, mis on 

nii ressursitõhusad (sealhulgas vähese 

CO2-heitega ja vähese sisendiga) kui ka 

vastupidavad, ning samal ajal 

maapiirkondade elatusvahendite 

edendamiseks ette nähtud teenuste, ideede 

ja poliitikameetmete väljatöötamisele, 

mille eesmärk on tagada toiduainete 

tootmise süsteemide mitmekesisus. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 

ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 

ja turustamine säästvamaks ning 

toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 

Tegevuse keskmes on kõikidele 

kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 

teadlikud tarbijavalikud ja 

konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

kvaliteetse, ohutu, tervisliku ja taskukohase 

toidu järele ning muuta toiduainete ja 

sööda töötlemine ja turustamine, samuti 

toidu tarbimine säästvamaks ning 

toidusektor konkurentsivõimelisemaks, 

säilitades samal ajal bioloogilist 

mitmekesisust Euroopas. Tegevuse 

keskmes on kõikidele kättesaadav hea 

kvaliteediga, mitmekesine, tervislik, ehtne, 

kvaliteetne ja ohutu toit, parema 
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vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 

kasvuhoonegaase. 

toidualase teabe esitamine tarbijatele ja 

konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid 

ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 

jäätmeid ja kasvuhoonegaase. 
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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 säilitada vee-elusressursside 

säästva tarbimise tase, suurendades 

võimalikult palju sotsiaalset ja 

majanduslikku kasu, mida pakuvad 

Euroopa ookeanid ja mered, kaitstes samal 

ajal bioloogilist mitmekesisust ja 

ökosüsteemi teenuseid. Tegevuses 

keskendutakse sellele, kuidas aidata kõige 

paremini tagada toiduvarusid, arendades 

maailmamajanduse tingimustes 

jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku 

kalandust ning Euroopa vesiviljelust. 

Avatud mere ökosüsteemide puhul on vaja 

hoolikalt arvestada biotehnoloogia 

kasutamisest tulenevate 

keskkonnaprobleemidega. Ei tohi 

unustada ettevaatuspõhimõtet, samuti 

kodanikuühiskonna muresid 

biotehnoloogia kasutamise ja levitamise 

suhtes avatud mere ökosüsteemides. 

 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.3. – lõik c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) (Teine eesmärk on võitlus 

sisemeredes ja jõgedes võõrliikide 

pealetungiga, mis avaldab vaieldamatut 
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mõju ökosüsteemide toimimisele, häirides 

eriti nende vastupanuvõimet. 

Selgitus 

Oluline on tegelda meredes ja jõgedes võõrliikide pealetungiga. Ainuüksi ELi jõgedesse on 

viimaste aastakümnete jooksul sisse toodud enam kui 400 kalaliiki, mis ajalooliselt kõnealusel 

territooriumil ei ela. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2.3. – punkt 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 taastuvenergia 

baasil toimivat energiatõhusat, 
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 ja tootmine, vajaduse korral 

uute turgude avamine standardimise, kuid 

ka regulatiivse ja tutvustamistegevuse ja 

muu tegevuse toetamise kaudu, võttes 

arvesse biomajanduse keskkonna- ja 

sotsiaal-majanduslikku mõju 

maakasutusele ja maakasutuse muutustele, 

samuti kodanikuühiskonna seisukohti ja 

muresid. 

Selgitus 

Integreeritud biorafineerimisseadmete arendamist ei tohi kasutamisvaldkondadega piirata. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.1. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liit kavatseb vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–

95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

olema 2020. aastaks 20 % energia 

lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 

eesmärgiga. Nende eesmärkide 

saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 

uuendada, ühendades võime tekitada 

vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 

taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 

Euroopa majanduslikku 

konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 

sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 

energiasüsteemist toetub ikka veel 

fossiilkütustele ning see sektor tekitab 

80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 

Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 

sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 

energiaimpordile ja tõenäoliselt see 

protsendimäär tõuseb. Niisugune 

suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 

täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 

Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

probleemide tingimustes kulutavad 

Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 

osa oma sissetulekust energiale. 

Liit kavatseb vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

jätkata 2050. aastaks vähendamist 80–

95 %ni. Lisaks peaks taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

olema 2020. aastaks 20 % energia 

lõpptarbimisest koos 20 % energiatõhususe 

eesmärgiga. Aastaks 2050 tuleb saavutada 

kasvuhoonegaaside emissiooni 

vähenemine 80–95% võrra. Kõigist 

energia tegevuskava 2050 

süsinikusisalduse vähendamise 

stsenaariumidest ilmneb, et 

energiavarustuse tehnoloogiatest 

moodustavad selle sajandi keskpaigaks 

suurima osa taastuvenergia tehnoloogiad 

ja eesmärkide saavutamise võti on energia 

lõpptarbimise tõhusus. Seetõttu on 

kohane suunata käesoleva eesmärgi 

saavutamise eelarvest 80% taastuvenergia 

ja energia lõpptarbimise tõhususe 

probleeme käsitlevatele teadusuuringutele 

ja innovatsioonile. Nende eesmärkide 

saavutamiseks tuleb energiasüsteemi 

uuendada, ühendades võime tekitada 

vähem CO2-heidet, energiajulgeoleku ja 

taskukohasuse, ning tugevdada samal ajal 

Euroopa majanduslikku 

konkurentsivõimet. Praegu on Euroopa 

sellest üldeesmärgist kaugel. 80 % Euroopa 

energiasüsteemist toetub ikka veel 

fossiilkütustele ning see sektor tekitab 

80 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. 

Igal aastal kulutatakse 2,5 % liidu 

sisemajanduse koguproduktist (SKPst) 

energiaimpordile ja tõenäoliselt see 

protsendimäär tõuseb. Niisugune 

suundumus tooks 2050. aastaks kaasa 

täieliku sõltuvuse nafta- ja gaasiimpordist. 

Maailmaturu kõikuvate energiahindade ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

probleemide tingimustes kulutavad 

Euroopa tööstus ja tarbijad aina suurema 
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osa oma sissetulekust energiale. 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.1. – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Edenemiskava konkurentsivõimelise 

vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamiseks 2050. aastaks näitab, et 

kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 

võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 

liidu territooriumil. See tähendab, et 

2050. aastaks vähendataks CO2-heidet 

energiasektoris üle 90 %, tööstuses üle 

80 %, transpordisektoris vähemalt 60 % 

ning elamumajanduse ja teenuste sektoris 

ligikaudu 90 %. 

Euroopa Komisjoni koostatud 
edenemiskavas konkurentsivõimelise 

vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamiseks 2050. aastaks eeldatakse, et 

kasvuhoonegaaside heite eesmärgiks 

võetud vähendamine tuleb suuresti läbi viia 

liidu territooriumil, arvestades 

ülemaailmse kokkuleppe puudumist selles 

küsimuses. See tähendab, et 2050. aastaks 

vähendataks CO2-heidet energiasektoris 

isegi üle 90 %, tööstuses üle 80 %, 

transpordisektoris vähemalt 60 % ning 

elamumajanduse ja teenuste sektoris 

ligikaudu 90 %. 

Selgitus 

Kasvuhoonegaaside vähendamise lõppeesmärgi suhtes aastaks 2050 ei ole veel kokku lepitud. 

Soovitud eesmärk on 80–95%, kuid see ei ole võib-olla reaalne. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.3. – punkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 

süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 

laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 

iseloomustab suurem energia muundamise 

kasutegur ja suurem kättesaadavus 

erinevates turu- ja töökeskkondades. 

Tegevuses keskendutakse teadus-, arendus- 

ja laiaulatuslikule tutvustamistegevusele 

uuenduslike taastuvate energiaallikate ning 

süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 

tehnoloogia valdkonnas, mis pakub 

laiahaardelisemat, odavamat, keskkonna 

seisukohalt ohutumat tehnoloogiat, mida 

iseloomustab suurem energia muundamise 

kasutegur ja suurem kättesaadavus 

erinevates turu- ja töökeskkondades. 
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Tegevustes keskendutakse ka 

taastuvenergia säilitamise tehnoloogiate 

teadus- ja arendustegevusele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.3. – punkt d – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk (d) Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk, mis 

võimaldab taastuvate energiaallikate 

täielikku integreerimist energiavarustusse 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3.3. – punkt e – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevuses keskendutakse 

valdkondadevahelistele teadusuuringutele 

energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 

ettenägelikud meetmed) ning 

üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 

maailmatasemel vahendite ühisele 

rakendamisele. 

Tegevuses keskendutakse 

valdkondadevahelistele teadusuuringutele 

energiatehnoloogia vallas (kaasa arvatud 

ettenägelikud meetmed), seadmete, 

rajatiste ja uute tehnoloogiliste arengute 

mõju merekeskkonnale ning 

üleeuroopaliste teadusprogrammide ja 

maailmatasemel vahendite ühisele 

rakendamisele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4.3. – punkt a – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 

ning sõidukite tõhususe parandamisele, 

elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 

sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 

ning sõidukite tõhususe parandamisele, 

vähesaastavate, mõistliku turuhinnaga 

sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 
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kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas; alternatiivsete kütuste ning 

uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 

sealhulgas kütuse taristu võimaluste 

uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 

kasutamise võimalikult tõhusaks 

muutmisele arukate transpordisüsteemide 

ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 

laiemale kasutamisele ning ühis- ja 

kergtranspordi laiemale kasutamisele 

eeskätt linnapiirkondades. 

kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas; alternatiivsete kütuste ning 

uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 

sealhulgas kütuse taristu võimaluste 

uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 

kasutamise võimalikult tõhusaks 

muutmisele arukate transpordisüsteemide 

ja aruka varustuse abil; nõudluse juhtimise 

laiemale kasutamisele ning ühis- ja 

kergtranspordi laiemale kasutamisele 

eeskätt linnapiirkondades. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4.3. – punkt c – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite järgmise põlvkonna 

arendamine ja pinna ettevalmistamine 

järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 

mudelite arendamise, arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 

tootmisprotsesside, lühemate 

väljatöötamisaegade ja väiksemate 

kasutustsükli kulude kaudu. 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite järgmise põlvkonna 

arendamine ja pinna ettevalmistamine 

järgnevale põlvkonnale 

konkurentsivõimeliste hindadega uute 

ideede ja mudelite arendamise, arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 

tootmisprotsesside, lühemate 

väljatöötamisaegade ja väiksemate 

kasutustsükli kulude kaudu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained 

5. Kliima- ja veemeetmed, ressursitõhusus 

ja toorainete jätkusuutlik kasutamine 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.1. – sissejuhatav lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on kujundada välja 

ressursitõhus ja kliimamuutusele 

vastupanuvõimeline majandus ning 

toorainete jätkusuutlik tarnimine, et vastata 

planeedi loodusvarade jätkusuutlikke piire 

arvesse võttes maailma suureneva 

elanikkonna vajadustele. Tegevus aitab 

kaasa Euroopa konkurentsivõime 

suurendamisele ja heaolu parandamisele 

ning tagab samas keskkonnaalase ühtsuse 

ja jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 

globaalse soojenemise alla 2 °C ja 

võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 

kliimamuutusega kohaneda. 

Erieesmärk on kujundada välja 

ressursitõhus ja kliimamuutusele 

vastupanuvõimeline majandus, 

loodusvarade ja ökosüsteemide kaitse ja 

säästev majandamine ning toorainete ja 

vee jätkusuutlik kasutamine ja tarnimine, 

et vastata planeedi maismaa ja mere 

loodusvarade jätkusuutlikke piire arvesse 

võttes maailma suureneva elanikkonna 

vajadustele. Tegevus aitab kaasa Euroopa 

konkurentsivõime suurendamisele ja 

heaolu parandamisele ning tagab samas 

keskkonnaalase ühtsuse ja 

jätkusuutlikkuse, hoides keskmise 

globaalse soojenemise alla 2 °C ja 

võimaldades ökosüsteemidel ja ühiskonnal 

kliimamuutusega kohaneda ning kaitsta 

kultuuripärandit. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.1. – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Arvestades Maa kliimasüsteemi 

suurte osade tõsiseid ja suuresti 

pöördumatuid muutusi, on vaja tegelda 

kõigi globaalse soojenemise 

reostusallikatega ja võtta kasutusele kõik 

võimalikud meetmed. Lisaks CO2-heite 

vähendamise kaalumisele võivad kiire 

mõjuga strateegiad (nt 

hüdrofluorosüsinike, musta süsiniku, 

troposfääri osooni vähendamine; 

bioloogiline kogumine ja säilitamine) 

tekitada kiiremat kliima reageerimist 

aastakümnete jooksul või varem. 

Selgitus 

See muudatusettepanek asendab arvamuse projekti muudatusettepaneku nr 29. 
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Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.1. – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 

ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 

uurimine, kaevandamine, töötlemine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 

oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 

toorainete impordist, mida turumoonutused 

murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 

Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 

maardlad, mille uurimist ja millest 

kaevandamist piirab nõuetekohase 

tehnoloogia puudumine ning takistab 

suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 

seda, kui olulised on toorained Euroopa 

konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 

ning uuenduslikes toodetes kasutamise 

jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 

ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 

prioriteet. 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 

ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 

uurimine, kaevandamine, töötlemine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla, eriti arvestades kehva 

jäätmehooldust. Lisaks sõltub liit oluliselt 

selliste strateegiliselt tähtsate toorainete 

impordist, mida turumoonutused 

murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 

Ka on liidul endiselt olemas väärtuslikud 

maardlad, mille uurimist ja millest 

kaevandamist piirab nõuetekohase 

tehnoloogia puudumine ning takistab 

suurenev üleilmne konkurents. Arvestades 

seda, kui olulised on toorained Euroopa 

konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 

ning uuenduslikes toodetes kasutamise 

jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 

ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 

prioriteet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.1. – lõik 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kliimamuutus ohustab ka Euroopa 

kultuuripärandit. Probleemide mõistmine 

ja adekvaatsete vastuste pakkumine on 

oluline identiteedi ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse säilimiseks ja turismiga 

seotud majandusliku kasu 

suurendamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.2. – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kasvuhoonegaaside heite ja 

kontsentratsiooniga seotud liidu ja 

rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 

kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 

kulutasuva tehnoloogia väljatöötamist ja 

rakendamist ning leevendamis- ja 

kohanemismeetmeid. Liidusiseste ja 

üleilmsete poliitikaraamistikega tuleb 

tagada ökosüsteemide ja elurikkuse 

kaitsmine, väärtustamine ja asjakohane 

taastamine, et säilitada nende suutlikkus 

pakkuda ka edaspidi ressursse ja teenuseid. 

Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 

aidata kindlustada usaldusväärse ja 

jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 

tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 

märkimisväärse vähendamise. 

Kasvuhoonegaaside heitega seotud liidu ja 

rahvusvaheliste eesmärkide täitmine ning 

kliimamuutuse mõjudega toimetulek nõuab 

jätkusuutlike ja tõhusate 

mittetehnoloogiliste ja tehnoloogiliste 

lahenduste väljatöötamist ja rakendamist 

ning leevendamis- ja kohanemismeetmeid. 

Liidusiseste ja üleilmsete 

poliitikaraamistikega tuleb tagada 

ökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmine, 

väärtustamine ja asjakohane taastamine, et 

säilitada nende suutlikkus pakkuda ka 

edaspidi ressursse ja teenuseid. 

Teadusuuringud ja innovatsioon võivad 

aidata kindlustada usaldusväärse ja 

jätkusuutliku juurdepääsu toorainetele ning 

tagada ressursikasutuse ja -raiskamise 

märkimisväärse vähendamise. 

 

Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.2. – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 

toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 

Seepärast püütakse liidu meetmetega 

toetada eeskätt ELi peamisi eesmärke ja 
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poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 

Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 

„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 

„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 

tegevuskava, edenemiskava – 

konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 

majandus aastaks 2050, valge raamat 

„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 

tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 

algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 

strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 

merenduspoliitika, merestrateegia 

raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 

uuenduste tegevuskava ja Euroopa 

digitaalne tegevuskava. Nende 

meetmetega parandatakse ühiskonna 

suutlikkust muutuda keskkonna- ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 

ning tagada toorainete kättesaadavus. 

poliitikasuundi, mille hulka kuuluvad 

Euroopa 2020. aasta strateegia, juhtalgatus 

„Innovatiivne liit”, juhtalgatus 

„Ressursitõhus Euroopa” ning vastav 

tegevuskava, edenemiskava – 

konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 

majandus aastaks 2050, valge raamat 

„Kliimamuutusega kohanemine: Euroopa 

tegevusraamistik”, tooraineid käsitlev 

algatus, Euroopa Liidu säästva arengu 

strateegia, Euroopa Liidu integreeritud 

merenduspoliitika, merestrateegia 

raamdirektiiv, keskkonnasõbralike 

uuenduste tegevuskava ja 7. 

keskkonnaalane tegevusprogramm. Nende 

meetmetega parandatakse ühiskonna 

suutlikkust muutuda keskkonna- ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks 

ning tagada toorainete kättesaadavus. 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.2. – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 

ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 

keerukust ning toorainete tarneahela 

rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 

toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 

Vajalike teadusuuringute 

valdkondadevaheline iseloom nõuab 

käsitletava probleemi tõhusaks 

lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 

ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 

ja keskkonnamõjude vähendamine koos 

konkurentsivõime suurendamisega nõuab 

otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 

üleminekut majandusele, mis põhineb 

looduse ja inimese heaolu jätkusuutlikel 

sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 

innovatsioonitegevusega parandatakse 

kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 

prognoosimist süsteemses ja 

valdkondadevahelises perspektiivis, 

Arvestades kliima ja keskkonna riigiülest 

ja üleilmset olemust, nende ulatuslikkust ja 

keerukust ning toorainete tarneahela 

rahvusvahelist mõõdet, peab tegevus 

toimuma liidu tasandil ja sellest kõrgemal. 

Vajalike teadusuuringute 

valdkondadevaheline iseloom nõuab 

käsitletava probleemi tõhusaks 

lahendamiseks täiendavate teadmiste ja 

ressursside ühendamist. Ressursikasutuse 

ja keskkonnamõjude vähendamine koos 

konkurentsivõime suurendamisega nõuab 

otsustavat sotsiaalset ja tehnoloogilist 

üleminekut jätkusuutlikule majandusele, 

mis põhineb bioloogilise mitmekesisuse ja 

elanikkonna vastastikku kasulikel 

sidemetel. Koordineeritud teadus- ja 

innovatsioonitegevusega parandatakse 

kliima- ja keskkonnamuutuse mõistmist ja 

prognoosimist süsteemses ja 
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vähendatakse ebakindlust, määratakse 

kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 

võimalused ning hinnatakse neid, 

suurendatakse tegevusulatust ning 

parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 

vastuste ja lahenduste tõhusust. 

Meetmetega püütakse ka võimaldada 

ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 

protsessis aktiivselt osaleda. 

valdkondadevahelises perspektiivis, 

vähendatakse ebakindlust, määratakse 

kindlaks nõrgad kohad, riskid, kulud ja 

võimalused ning hinnatakse neid, 

suurendatakse tegevusulatust ning 

parandatakse sotsiaalsete ja poliitiliste 

vastuste ja lahenduste tõhusust. 

Meetmetega püütakse ka võimaldada 

ühiskonna kõikide tasandite osalistel selles 

protsessis aktiivselt osaleda. 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 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 säästva kasutamise ja 

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, 

kavandamine, 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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 

nendega kohanemine 

(a) Kliimamuutuste vastu võitlemine ja 

nendega kohanemine 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat.  

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmeid ja -strateegiaid, mis 

on suunatud nii CO2 kui ka muu kui CO2 

kujul esinevatele kasvuhoonegaasidele ja 

osakestele ning milles asetatakse rõhk nii 

tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse ja äärmuslike 

sündmustega seotud riskide ning äkiliste 

muutuste ja osooni–kliima 

vastastikmõjude mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, osooni–kliima vastastikmõjude 

mõistmist ja veeringlust atmosfääris, 
hinnata mõju ülemaailmsel, piirkondlikul 

ja kohalikul tasandil ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid, 

sealhulgas kultuuripärandile avalduvad 

ohud, ning toetada leevendamispoliitikat ja 

määratleda kiire mõjuga strateegiaid 

kliima reageerimiseks mõne aastakümne 

jooksul. 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on pakkuda teadmisi 

loodusressursside haldamiseks, millega 

Eesmärk on pakkuda teadmisi 

loodusressursside haldamiseks, millega 
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jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 

ressursside ning ühiskonna ja majanduse 

vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 

sellele, kuidas parandada meie arusaamist 

ökosüsteemide toimimisest, nende 

vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 

ning nende rollist majanduse ja inimeste 

heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 

vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 

ja avalikkuse kaasamiseks. 

jõutaks jätkusuutliku tasakaaluni piiratud 

ressursside ning ühiskonna ja majanduse 

vajaduste vahel. Tegevuses keskendutakse 

sellele, kuidas tagada meetmed veevarude 

ja veeteenuste jätkusuutlikule 

kasutamisele ülemineku, nende haldamise 

ja kasutamise kindlustamiseks, kuidas 

parandada meie arusaamist ökosüsteemide 

toimimisest, sealhulgas ookeanide ja 

metsade regulatiivsest rollist globaalse 

soojenemise vältimiseks, nende 

vastastikmõjust sotsiaalsete süsteemidega 

ning nende rollist majanduse ja inimeste 

heaolu toetajana ning pakkuda teadmisi ja 

vahendeid tulemuslikuks otsusetegemiseks 

ja avalikkuse kaasamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt c – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 

mittepõllumajandusliku tooraine 

jätkusuutliku varu tagamine 

(c) Energia tootmiseks mittekasutatava ja 

mittepõllumajandusliku tooraine 

jätkusuutliku kasutamise, haldamise ja 

varu tagamine 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 

kaevandamiseks, töötlemiseks, 

ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 

ning nende asendamiseks majanduslikult 

ligitõmbavate alternatiividega, mis 

avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 

Tegevusega püütakse eeskätt parandada 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks 

kasutamiseks, ringlussevõtmiseks ja 

taaskasutamiseks ning nende asendamiseks 

majanduslikult ligitõmbavate 

alternatiividega, mis avaldavad 

keskkonnale väiksemat mõju. Tegevusega 

püütakse eeskätt parandada teadmisi 
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teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 

edendada jätkusuutlikku toorainete 

hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 

kriitilise tähtsusega toorainetele ning 

suurendada toorainetega seotud 

ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 

oskusi. 

toorainete kättesaadavuse kohta, edendada 

jätkusuutlikku toorainete hankimist ja 

kasutamist, edendada ökodisaini, leida 

alternatiive kriitilise tähtsusega 

toorainetele, arendada suletud protsesse ja 

süsteeme, toetada ringlussevõtu ja 

korduvkasutamise strateegiaid ja 

tehnoloogiat, kodanikke ja tarbijaid 

kohustavat meedet vähendada toorainete 

tarbimist ja raiskamist ning suurendada 

toorainetega seotud ühiskondlikku 

teadlikkust ja parandada oskusi. 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt d – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on edendada kõiki 

ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 

võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele. 

Tegevuses keskendutakse 

ökoinnovatsiooni tehnoloogia, protsesside, 

teenuste ja toodete tõhustamisele ning 

nende turuletoomise ja ülevõtmise 

edendamisele, pöörates erilist tähelepanu 

VKEdele; uuenduslike poliitikameetmete 

ja sotsiaalsete muutuste toetamisele; 

keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 

tehtavate edusammude mõõtmisele ja 

hindamisele ning ressursitõhususe 

soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu. 

Eesmärk on edendada kõiki 

ökoinnovatsiooni vorme, mis teevad 

võimalikuks ülemineku 

keskkonnahoidlikule majandusele. 

Tegevuses keskendutakse 

ökoinnovatsiooni tehnoloogia (sealhulgas 

tehnoloogiad ja uued materjalid seoses 

kultuuripärandi säilitamise ja 

restaureerimisega), protsesside, teenuste ja 

toodete tõhustamisele ning nende 

turuletoomise ja ülevõtmise edendamisele, 

pöörates erilist tähelepanu VKEdele; 

uuenduslike poliitikameetmete ja 

sotsiaalsete muutuste toetamisele; 

keskkonnahoidlikuma majanduse suunas 

tehtavate edusammude mõõtmisele ja 

hindamisele ning ressursitõhususe 

soodustamisele digitaalsüsteemide kaudu. 
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Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5.3. – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 

keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 

arendamine 

(e) Laiahaardeliste ja püsivate 

keskkonnaseire ja -teabesüsteemide 

arendamine 

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 

lahendamiseks vajalike pika perioodi 

andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 

keskendutakse maaseireks ja jälgimiseks 

vajalikule suutlikkusele, tehnoloogiale ja 

andmetaristutele, mis suudavad pakkuda 

pidevalt ajakohast ja täpset teavet ja 

prognoose. Soodustatakse vaba, avatud ja 

piiramatut juurdepääsu ristkasutatavatele 

andmetele ja teabele. 

Eesmärk on tagada kõnealuse probleemi 

lahendamiseks vajalike pika perioodi 

andmete ja teabe edastamine. Tegevuses 

keskendutakse nii kaugseire kui ka in-situ 

mõõtmiste maaseireks ja jälgimiseks 

vajalikule suutlikkusele, tehnoloogiale ja 

andmetaristutele, mis suudavad pakkuda 

pidevalt ajakohast täpset teavet ja 

võimaldada prognoose. Soodustatakse 

vaba, avatud ja piiramatut juurdepääsu 

ristkasutatavatele andmetele ja teabele. 

 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.2. – lõik 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

sealhulgas puuetega inimesed, ettevõtted 

ja kasutajad teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni ning kooskõlastatud teadus- 

ja innovatsioonipoliitikasse. Eeskätt 

toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.1. – lõik 2 – punkt c  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses; 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses, konsulteerides 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 

eriti puuetega inimeste 

organisatsioonidega; 

Selgitus 

Selleks, et ühiskonnale kasulikku ja mõttekat teadustööd, on oluline, et puuetega inimesed ja 

nende esindusorganisatsioonid oleksid täielikult kaasatud “Horisont 2020” rahastatavatesse 

uurimisprojektidesse. See on oluline, kui tahame tagada, et Euroopa teaduspoliitika 

tulemused vastaksid ühiskonna ja selle kodanike, eriti puuetega inimestele vajadustele. Kuna 

praeguses etapis ei mainita puuetega inimeste kaasamist “Horisont 2020” teaduspoliitikasse, 

esitatakse asjakohane muudatusettepanek. 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.1. – lõik 2 – punkt c  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses; 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 

innovatsioonitegevuses; suurendada 

teaduse ühiskondlikku tunnustatust; 

Selgitus 

Teaduse tähtsuse tunnustamine on ühiskonnale oluline. 

 

Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3.3. – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) suurendada Euroopa võimet panna 

vastu kriisidele ja katastroofidele; 

(d) suurendada Euroopa võimet ennetada, 

reageerida ja panna vastu kriisidele ja 

katastroofidele; sealhulgas 

loodusõnnetustele ja inimtegevusest 
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tingitud õnnetustele; 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 1 – lõik 1 

 

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, eri territooriumidele 

ajalooliselt eriomaste tehnilis-teaduslike 

teadmiste kadumine, 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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 

kõrgetasemelise kõrghariduse, 

teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 

luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 

soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 

uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 

EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 

kõrgetasemelise kõrghariduse, 

teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 

pannes aluse KIC keskustele kõigis 

Euroopa piirkondades ja luues sel viisil 

uue, innovatsiooni jaoks soodsa 

keskkonna, ning ergutab ja toetab uut 
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eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele. 

ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab EIT 

igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  165 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 

innovaatikakogukondades on vastavuses 

äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 

juhtimine – iga teadmis- ja 

innovaatikakogukonna tegevust suunab 

tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 

otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 

innovaatikakogukonna partnereid 

iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad peavad esitama 

igal aastal äriplaani – sealhulgas 

kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 

teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 

loomiseni –, milles on esitatud selged 

eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 

ka ühiskonda mõjutavad tulemused. 

Praegused teadmis- ja 

innovaatikakogukondade suhtes 

rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 

järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 

kiireid ja asjalikke otsuseid. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevus teadmis- ja 

innovaatikakogukondades on vastavuses 

äriloogikaga. Eeltingimus on kindlakäeline 

juhtimine – iga teadmis- ja 

innovaatikakogukonna tegevust suunab 

tegevjuht. Et oleks võimalik sujuvamalt 

otsuseid teha, esindavad teadmis- ja 

innovaatikakogukonna partnereid 

iseseisvad juriidilised isikud. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonnad peavad esitama 

igal aastal äriplaani – sealhulgas 

kõrgelennulise tegevuskava, mis hõlmab 

teemasid alates haridusest kuni ettevõtete 

loomiseni –, milles on esitatud selged 

eesmärgid ja eeldatavasti nii turgusid kui 

ka ühiskonda mõjutavad tulemused ning 

selge lisandväärtus, mille määrab 

tulemustele orienteeritud käsitlusviis. 

Praegused teadmis- ja 

innovaatikakogukondade suhtes 

rakendatavad osalemis-, hindamis- ja 

järelevalve-eeskirjad võimaldavad teha 

kiireid ja asjalikke otsuseid. 

Selgitus 

Pealkirjas nimetatud tulemustele suunatud käsitlusviisi ei ole lõigu tekstis nimetatud, siiski 

tuleb sellest käsitlusviisist tulenev lisandväärtus selgesõnaliselt ära märkida. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 3 – punkt f – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 

raamprogrammis „Horisont 2020” 

sätestatud eesmärkide saavutamisele, 

eelkõige lahendades ühiskondlikke 

probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 

valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 

lihtsustatud rahastamis- ja 

juhtimislahendusi ning täidab sellega 

Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 

rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 

sihiks suure võimendava mõju, mis 

saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 

vahendite koondamisega. Peale selle võtab 

EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 

anda instituudi fondist sihtotstarbelist abi 

konkreetse tegevuse jaoks. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut aitab igati kaasa 

raamprogrammis „Horisont 2020” 

sätestatud eesmärkide saavutamisele, 

eelkõige lahendades ühiskondlikke 

probleeme viisil, mis täiendab teisi selle 

valdkonna algatusi. EIT katsetab uusi, 

lihtsustatud rahastamis- ja 

juhtimislahendusi ning täidab sellega 

Euroopa innovatsioonimaastikul teerajaja 

rolli. EIT seab rahastamise puhul kindlalt 

sihiks suure võimendava mõju, mis 

saavutatakse nii avaliku kui ka erasektori 

vahendite koondamisega. Peale selle võtab 

EIT kasutusele täiesti uued vahendid, et 

anda sihtotstarbelist abi konkreetse 

tegevuse jaoks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 3 – punkt g – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 

ning nende ühispaiknemiskeskustele – 

kindla geograafilise asukohaga keskustele, 

kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 

kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut seotud ka 

regionaalpoliitikaga. See tagab 

piirkondlike ja riiklike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

eeskätt parema seose kõrgharidust 

pakkuvate asutuste ning piirkondliku 

uuendustegevuse ja majanduskasvu vahel. 

Sel viisil aidatakse kaasa liidu 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 

saavutamisele. 

Tänu teadmis- ja innovaatikakogukondade 

ning nende ühispaiknemiskeskustele – 

kindla geograafilise asukohaga keskustele, 

kuhu on koondatud tipptasemel partnerid 

kõrgharidus-, teadus- ja ärimaailmast – on 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut seotud ka 

regionaalpoliitikaga. See tagab kohalike, 

piirkondlike ja riiklike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

eeskätt parema seose kõrgharidust 

pakkuvate asutuste, tööturu ning kohaliku 

ja piirkondliku uuendustegevuse ja 

majanduskasvu vahel. Sel viisil aidatakse 

kaasa liidu ühtekuuluvuspoliitika 

eesmärkide saavutamisele. 
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Selgitus 

Kui kõrgharidust ei ühendata ka tööturuga, eriti piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ei saa 

Euroopa täita üht oma suurematest majanduskasvu lünkadest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek  

  

I Tipptasemel teadus, millest 27818 

 1. Euroopa Teadusnõukogu 15008 

 2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3505 

 3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta 
6503 

 4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-

taristud) 
2802 

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 20280 

 1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas* 
15580, millest 500 

EIT-le 

 2. Riskikapitali kättesaadavus** 4000 

 3. Innovatsioon VKEdes 700 

III Ühiskonnaprobleemid, millest 35888 

 1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 9077, millest 292 EIT-

le 

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- 

ja merendusuuringud ning biomajandus 
4694, millest 150 EIT-

le 

 3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 6537, millest 210 EIT-

le 

 4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 7690, millest 247 EIT-

le 

 5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained  3573, millest 115 EIT-

le 

 6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 4317, millest 138 EIT-

le 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)  1542 + 1652*** 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 
2212 

KOKKU 87740 

  

Sealhulgas 8975 miljonit eurot info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, 1795 miljonit eurot 

fotoonika ning mikro- ja nanoelektroonikale, 4293 miljonit eurot nanotehnoloogiale, 

kõrgtehnoloogilistele materjalidele ning kõrgtehnoloogilisele tootmisele ja töötlemisele, 575 

miljonit eurot biotehnoloogiale ja 1737 miljonit eurot kosmosevaldkonnale Selle tulemusel on 
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6663 miljonit eurot ette nähtud progressi võimaldavate tehnoloogiate rahastamiseks. 

** Ligikaudu 1131 miljonit eurot sellest summast võib ette näha energiatehnoloogia 

strateegilise kava (SET-kava) projektidele. Ligikaudu üks kolmandik sellest võib minna 

VKEdele.  

*** Kogusumma antakse lõike 6 artikli 3 kohaste eraldiste kaudu. Teine eraldis summas 

1652 miljonit eurot antakse soovituslikult ja pro rata põhimõttel prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” ja erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas” eelarvest ning see vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

 

 

Muudatusettepanek  

  

I Tipptasemel teadus, millest 29,00% 

 1. Euroopa Teadusnõukogu 14,2% 

 2. Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 3,9% 

 3. Marie Curie nimelised meetmed oskuste, koolituse ja 

tööalase arengu kohta 
7,4% 

 4. Euroopa teadusuuringute taristud (sealhulgas e-

taristud) 
3,5% 

II Juhtpositsioon tööstuses, millest 25,2% 

 1. Juhtpositsioon progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas* 
17,7% 

 2. Riskikapitali kättesaadavus** 4,5% 

 3. Innovatsioon VKEdes 3% 

III Ühiskonnaprobleemid, millest 40,3% 

 1. Tervishoid, demograafiline muutus ja heaolu 12%  

2. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- 

ja merendusuuringud ning biomajandus 
5,3% 

 3. Turvaline, puhas ja tõhus energia 7,5% 

 4. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 8,7% 

 5. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained  4,3% 

 6. Kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond 2,5% 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)  3% 

Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda 
2,5% 

KOKKU 100% 

  

* Sealhulgas 57,6 % info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, 11,5 % fotoonika ning mikro- 

ja nanoelektroonikale, 27,6 % nanotehnoloogiale, kõrgtehnoloogilistele materjalidele ning 

kõrgtehnoloogilisele tootmisele ja töötlemisele, 3,7 % biotehnoloogiale ja 11,1 % 

kosmosevaldkonnale. Selle tulemusel on 42,9 % ette nähtud progressi võimaldavate 

tehnoloogiate rahastamiseks. 

**Ligikaudu 28,3 % sellest summast on ette nähtud energiatehnoloogia strateegilise kava 

(SET-kava) projektidele. Ligikaudu üks kolmandik sellest võib minna VKEdele. 

välja jäetud 
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Nathalie Griesbeck 

 

 

LÜHISELGITUS 

Raamprogrammi „Horisont 2020” kohta esitatud ettepanekute pakett on koostatud täielikult 

kooskõlas komisjoni teatisega „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” ja sellega 

toetatakse täielikult Euroopa 2020. aasta strateegiat, milles on teadusuuringud ja innovatsioon 

määratletud kui aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks olulised 

elemendid. Kogum koosneb järgmistest ettepanekutest: 

 

1) raamprogramm „Horisont 2020” (ELi toimimise leping); 

2) ühised osalemise ja levitamise eeskirjad (ELi toimimise leping); 

3) raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise ühtne eriprogramm (ELi toimimise leping) 

ning 

4) Euratomi asutamislepingule vastavad raamprogrammi „Horisont 2020” osad. 

 

Nende seadusandlike ettepanekute üldised poliitilised üksikasjad ja taust on esitatud samal 

ajal vastu võetud komisjoni teatises, milles käsitletakse mitut tähtsat valdkonnaülest küsimust, 

näiteks lihtsustamist ja seda, kuidas innovatsiooni käsitlemine on muutunud jõulisemaks. 

 

Raamprogramm „Horisont 2020” aitab otseselt kaasa Euroopa 2020. aasta strateegias ja selle 

juhtalgatustes kindlaks määratud peamiste ühiskonnaprobleemide lahendamisele. Samuti aitab 

see kaasa Euroopa tööstuse juhtpositsioonile viimisele. Lisaks parandab see teaduse tipptaset, 

mis on jätkusuutlikkuse ning Euroopa pikaajalise õitsengu ja heaolu jaoks hädavajalik. Nende 

eesmärkide saavutamiseks sisaldavad ettepanekud teadusuuringute ja innovatsioonitsüklisse 

lõimitud igakülgset toetust. Seetõttu koondab ja tugevdab raamprogramm „Horisont 2020” 

tegevusi, mida praegu rahastatakse teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi, 

konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi innovatsiooniosade ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kaudu. Ettepanekute eesmärk on ka märkimisväärne 

lihtsustamine osalejate jaoks. 



 

PE489.637v03-00 430/607 RR\922943ET.doc 

ET 

 

 

Raamprogramm ja eriprogramm 

 

Transpordi- ja turismikomisjon koostas arvamuse kahe dokumendi kohta: määrus 

COM(2011)809, mis kuulub kaasotsustamismenetluse alla, ning dokument COM(2011)811, 

mis kuulub nõuandemenetluse alla. Nõuandemenetluses on Euroopa Parlamendil vaid piiratud 

osatähtsus ning puudub võimalus arutada nõukoguga põhjalikult ettepaneku sisu, mistõttu 

otsustas arvamuse koostaja, et transpordi- ja turismikomisjoni meetmetega keskendutakse 

raamprogrammile ning võimaluse korral lisatakse raamprogrammi eriprogrammi olulised 

elemendid. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon andis mõista, et võib-olla ta 

järgib sama lähenemisviisi.  

 

Arvamuse koostaja soovis keskenduda vaid transpordivaldkonnaga seotud osale, kuna 

käesoleva arvamuse esitab transpordi- ja turismikomisjon. Programmis „Horisont 2020” 

käsitletakse transpordivaldkonda keskkonnahoidliku, aruka ja integreeritud transpordi 

aspektist. Arvamuse koostaja soovis järgida sama lähenemisviisi, kuid kooskõlas seisukohaga, 

mida transpordi- ja turismikomisjon on väljendanud varem vastu võetud raportites.  

 

Lisaks soovis arvamuse koostaja rõhutada transpordipoliitikas olulisi aspekte, nagu ELi 

energiavarustus, transpordi jaoks vajalike energiaallikate mitmekesistamine ja nende mõju 

keskkonnale. 

 

Peale selle, pidades silmas suurt konkurentsi maailmamajanduse transpordisektoris, soovis 

arvamuse koostaja tuletada meelde, kui oluline on säilitada ja tugevdada ELi arengut ja 

innovatsiooni selles sektoris, et taaselustada majanduskasvu ning luua töökohti. 

 

Lisaks, kuna elanike arv Euroopas suureneb, eurooplaste eluviisid muutuvad ning soovides 

tõhusat ja konkurentsivõimelist siseturgu, pannakse arvamuses rõhku kvaliteetsetele 

transpordisüsteemidele, mis peavad olema mitmeliigilised, ning tuletab meelde, et liikuvus on 

linnapiirkondadele suur probleem. Seetõttu tuleb edendada energiateemalise teadmis- ja 

innovaatikakogukonna loomist linnaliikluse valdkonnas. 

 

Lõpuks soovis arvamuse koostaja kinnitada uuesti, et transpordil on oluline sotsiaalne roll, 

eriti kõige haavatavama elanikkonna hulgas, ning et selle nõuetekohane kavandamine 

võimaldab tagada territoriaalse ühtekuuluvuse ja võidelda ebavõrdsuse vastu. 

 

„Horisont 2020” ja Euroopa Ühendamise Rahastu 

 

Programmi „Horisont 2020” ja Euroopa Ühendamise Rahastut (teine oluline vahend, millega 

rahastatakse ELi eelarvest transpordisektorit) tuleks koordineerida viisil, millega tagatakse 

vastastikune täiendavus, kuid välditakse võimalikke kattumisi. Ühtlasi on oluline Euroopa 

Ühendamise Rahastu ja programmi „Horisont 2020” kooskõlastamise abil tagada, et ei 

katkeks taristu loomiseks vajalike teadusuuringute ja uuenduste ahel. See on eriti oluline ajal, 

kui transpordi-, energia ja IKT-valdkonnas vajatakse suurt tehnoloogilist hüpet, et EL 

saavutaks Euroopa 2020. aasta strateegia kaugeleulatuvad eesmärgid. 

 

Oluline on rõhutada, et kõiki teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavaid meetmeid 

toetatakse programmiga „Horisont 2020” seotud finantsinstrumentide kaudu. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

Tuleb arvesse võtta piirkondade erinevat 

arengutaset ning teadusesse ja 

innovatsiooni tehtud investeeringuid, 

toetades konkreetsete meetmete või 
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programmidega Euroopa 2020. aasta 

strateegias kindlaksmääratud 

sihtmärkidest kõige kaugemaid piirkondi; 

Selgitus 

Euroopa piirkondade erinev arengutase, eelkõige innovatsiooni ja teaduse alal, tähendab, et 

teatud piirkonnad on Euroopa 2020. aasta strateegias seatud sihtmärkide saavutamisest alles 

kaugel. Seetõttu tuleb teatud piirkondi vastavalt nende teadus- ja 

innovatsiooniinvesteeringute tasemele toetada konkreetsete meetmetega, et vähendada nende 

mahajäämust Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidest. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Valges raamatus „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava – 

konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 

transpordisüsteemi suunas”1, leiab 

komisjon, et teadus- ja 

innovatsioonipoliitika peaks üha rohkem 

ja kooskõlastatult toetama selliste 

põhiliste tehnoloogialahenduste 

väljatöötamist ja kasutuselevõtmist, mida 

on vaja selleks, et muuta ELi 

transpordisüsteem nüüdisaegseks, 

tõhusaks, säästlikuks ja kättesaadavaks. 

Valge raamat seab eesmärgiks 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

2050. aastaks 60% võrra 1990. aasta 

tasemega võrreldes. 

 __________________ 

 1 COM(2011)0144 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks (26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 



 

RR\922943ET.doc 433/607 PE489.637v03-00 

 ET 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

transpordi, keskkonna, konkurentsivõime, 

VKEde, sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga ja 

Euroopa Ühendamise Rahastuga, mis 

saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

Selgitus 

Raamprogrammi „Horisont 2020” ja Euroopa majandus- ja rahanduskomitee vaheline side 

on väga oluline, sest transpordi valge raamatu eesmärkide saavutamiseks on väga tähtis 

panustada arukasse ja keskkonnahoidlikusse transporti, mis on võimalik üksnes 

transpordialase innovatsiooni ja teadustegevuse rahastamisega. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 

programmi „Horisont 2020” ja erasektori 

vahendite ühendamisega avaliku ja 

erasektori partnerluse vormis sellistes 

tähtsates valdkondades, kus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 

kaasa aidata Euroopa laiemate 

konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. detsembri 2006. aasta otsuse 

1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 

Ühenduse teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmendat 

raamprogrammi (2007–2013)) alusel 

käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 

vormis toimuv avaliku ja erasektori 

partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 

struktuuride abil. 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 

programmi „Horisont 2020” ja erasektori 

vahendite ühendamisega avaliku ja 

erasektori partnerluse vormis sellistes 

tähtsates valdkondades, kus 

teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 

kaasa aidata Euroopa laiemate 

konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. detsembri 2006. aasta otsuse 

1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 

Ühenduse teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmendat 

raamprogrammi (2007–2013)) alusel 

käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 

vormis toimuv avaliku ja erasektori 

partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 

struktuuride abil ning luua võib ka uusi 
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partnerlusi. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime, 

teadus- ja innovatsioonialase lõhe 

vähendamisega ELi vähem arenenud 

piirkondades konkreetsete tugimeetmete 

ja -programmidega. 

Selgitus 

Artiklisse pealkirjaga „Euroopa lisaväärtus” lisatakse põhjenduses juba märgitud viide, aga 

mis peab kuuluma ka määruse teksti. Erilist tähelepanu tuleb pöörata erinevatele 

arengutasemetele, mis puutub investeeringutesse innovatsiooni ja teadusesse. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(iii) tihedad majanduslikud ja 

geograafilised sidemed liiduga; 

iii) kellel on tihedad majanduslikud ja 

geograafilised sidemed liiduga või 

privilegeeritud ajaloolised ja 

kultuurisuhted liidu liikmesriikidega; 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

Tõhusa innovatsioonipoliitika eeltingimus 

on tehnoloogianeutraalsus. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde, Euroopa Ühendamise 

Rahastut, konkreetseid tugi- ja 

kompensatsiooniprogramme ja -meetmeid 

regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikas. 

Selgitus 

Programmi „Horisont 2020" ja liidu rahastamisprogrammide sidususe ja tõhususe 

tagamiseks on tähtis, et need üksteist täiendavad, eelkõige Euroopa majandus- ja 

rahanduskomitee, struktuurifondide raames, milles ei või unustada ka eriprogramme ja -

meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Avaliku ja erasektori partnerlused 

muudavad avaliku rahastuse läbipaistvate 

menetlusreeglite vahendusel 
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kättesaadavaks ning, võimaldamaks 

maksimaalset paindlikkust, võib need 

välja valida võistlevate pakkumisvoorude 

või, kui see on õigustatud, ka kohe 

tehtavate otsuste kaudu. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) kooskõla liidu poliitiliste 

prioriteetidega; 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõige 14 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus; 

b) toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud, säästev turism ning 

biomajandus; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

piirkondades. 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

piirkondades, eelkõige äärepoolseimates 

piirkondades, vastavalt nende 

eritunnustele, mis on märgitud Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 174, 349 
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ja 355. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – alapunkt e – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 

ajaloolise või kultuurilise väärtusega 

materjalide säilitamine. 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 

ajaloolise või kultuurilise väärtusega 

materjalide säilitamine, samuti ökoturismi 

ja säästva turismi sihtkohtade võrgustike 

edendamine ajaloo-, kultuuri-, tööstus- ja 

looduspärandi valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- merendusuuringud 

ning biomajandus 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud, säästev turism ning 

biomajandus 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) Eesmärk on täiustada võrgustikke ja 

teavet Euroopa ökoturismi ja säästva 

turismi potentsiaali raames, et kaitsta 

sellega paremini kultuuri-, ajaloo-, 

tööstus- ja looduspärandit. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 

strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 

energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 

hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 

tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 

ressursside, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 

riiklike ja piirkondlike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate, 

heitkogustega kauplemise süsteemide, 

avalike hangete ja muude 

finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 

taastuvaid energiaallikaid ja 

energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 

ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 

abi ja suutlikkuse suurendamist, et 

kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused. 

Arengu kiirendamine nõuab ELi tasandi 

strateegilisi meetmeid, mis hõlmavad 

energiavarustust, -nõudlust ja -kasutust 

hoonetes, teenuste juures, transpordis ja 

tööstuslikes väärtusahelates. See hõlmab 

ressursside, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

kooskõlastamist kogu liidus, eeskätt 

riiklike ja piirkondlike aruka 

spetsialiseerumise strateegiate, 

heitkogustega kauplemise süsteemide, 

avalike hangete ja muude 

finantsmehhanismide kaudu. See nõuab ka 

taastuvaid energiaallikaid ja 

energiatõhusust käsitlevaid regulatiivseid 

ja kasutuspõhimõtteid, kohandatud tehnilist 

abi ja suutlikkuse suurendamist, et 

kõrvaldada mittetehnoloogilised takistused. 

Äärepoolseimates piirkondades tuleb ette 

näha võimalus stimuleerida 

taastuvenergia liikide väljaarendamist, 

kasutades ära nende piirkondade 

alternatiivsete energiaallikate potentsiaali 

ja vähendades nende sõltuvust 

fossiilkütustest. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport 

4. Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport ning liikuvus 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on luua kodanike, majanduse 

ja ühiskonna hüvanguks Euroopa 

transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, 

keskkonnahoidlik, ohutu ja sujuv. 

Erieesmärk on luua kodanike, kasutajate, 

töötajate ja majanduse ning ka ühiskonna 

hüvanguks Euroopa transpordisüsteem, mis 

on ressursitõhus, kliimasõbralik, 

keskkonnahoidlik, ohutu ja 

koostalitlusvõimeline. 

 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa peab kooskõlastama oma 

kodanike kasvavad liikumisvajadused 

majandusliku suutlikkuse tingimuste ning 

vähese CO2-heitega ühiskonna ja 

kliimamuutusele vastupanuvõimelise 

majanduse nõuetega. Vaatamata kasvule 

tuleb transpordisektoris kasvuhoonegaase 

ja teisi kahjulikke keskkonnamõjusid 

oluliselt vähendada, vabaneda 

naftasõltuvusest ning säilitada samas suur 

tõhusus ja liikuvus. 

Euroopa peab kooskõlastama oma 

kodanike muutuvad liikumisvajadused, 

mida kujundavad uued demograafilised ja 

ühiskondlikud väljakutsed, ja nende 

kasvava vajaduse territoriaalse 

ühtekuuluvuse järele majandusliku 

suutlikkuse tingimuste ning vähese CO2-

heitega ühiskonna ja kliimamuutusele 

vastupanuvõimelise majanduse nõuetega. 

Vaatamata kasvule tuleb transpordisektoris 

kasvuhoonegaase ja teisi kahjulikke 

keskkonnamõjusid oluliselt vähendada, 

vabaneda naftasõltuvusest ja sõltuvusest 

muudest fossiilkütustest, mida suures osas 

tarnivad kolmandad riigid ja mille varud 

on piiratud, ning säilitada samas suur 

tõhusus ja liikuvus, suurendamata juba 

niigi kaugete piirkondade, nimelt 

äärepoolseimate piirkondade kaugust. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 

transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 

mis on ajendatud läbimurdest 

transpordialastes teadusuuringutes, 

laiaulatuslikust innovatsioonist ning 

keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 

arukamate transpordilahenduste sidusast, 

kogu Euroopat hõlmavast rakendamisest. 

Jätkusuutliku liikuvuseni võib jõuda ainult 

transpordisüsteemi radikaalse muutmisega, 

mis on ajendatud läbimurdest 

transpordialastes teadusuuringutes, 

laiaulatuslikust innovatsioonist ning 

keskkonnahoidlikumate, ohutumate ja 

arukamate transpordilahenduste, kaasa 

arvatud kõikidele transpordiliikidele 

mõeldud innovaatilisse taristusse tehtud 

investeeringute, sidusast, kogu Euroopat 

hõlmavast rakendamisest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Transpordisektori teadusuuringud ja 

innovatsioon peavad toetama Euroopa 

ühtse transpordipiirkonna loomist selliste 

tehnoloogiate ja süsteemide nagu 

Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) ja 

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 

(ERTMS) väljaarendamise kaudu, mille 

eesmärk on kaotada piiriülesed takistused. 

Samuti tuleks Euroopa tasandil toetada ja 

rakendada liidu kodanike liikuvust 

hõlbustavaid tehnoloogiaid ja süsteeme, 

näiteks Euroopa mitmeliigilist 

reisiplaneerimisvahendit. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 

tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 

edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 

poliitika põhieesmärke, edendada samal 

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 

tooma kaasa suunitletud ja õigeaegsed 

edusammud, mis aitaksid saavutada liidu 

poliitika põhieesmärke, edendada samal 
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ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 

toetada üleminekut kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele ja vähese CO2-

heitega majandusele ning säilitada liidu 

juhtpositsiooni maailmaturul. 

ajal majanduslikku konkurentsivõimet, 

toetada üleminekut kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele, vähese CO2-heitega 

majandusele, suurendada liikuvust kogu 

Euroopas ning säilitada liidu 

juhtpositsiooni maailmaturul. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transport on Euroopa majandusliku 

konkurentsivõime ja kasvu peamine 

tõukejõud. See tagab inimeste ja kaupade 

liikuvuse, mis on vajalik Euroopa 

tervikliku ühtse turu ning avatud ja 

kaasava ühiskonna toimimiseks. Mitmel 

pool maailmaturul juhtrolli täites esindab 

see tööstusliku suutlikkuse ja teenuste 

kvaliteedi aspektist üht Euroopa suurimat 

vara. Transporditööstus ja 

transpordivahendite tootmine moodustab 

6,3 % liidu SKPst. Samal ajal peab 

Euroopa transporditööstus hakkama saama 

aina teravama konkurentsiga, mida pakub 

muu maailm. Euroopa edaspidise 

konkurentsieelise tagamiseks ja meie 

praeguse transpordisüsteemi puuduste 

leevendamiseks on vaja läbimurdelist 

tehnoloogiat. 

Transport on Euroopa majandusliku 

konkurentsivõime ja kasvu peamine 

tõukejõud. See tagab territoriaalse ühtsuse 

ning inimeste ja kaupade liikuvuse, mis on 

vajalik Euroopa ühtse turu 

integreerumiseks ning avatud ja kaasava 

ühiskonna toimimiseks, vähendades 

Euroopa piirkondade eraldatust kõikidel 

tasanditel. Mitmel pool maailmaturul 

juhtrolli täites esindab see tööstusliku 

suutlikkuse ja teenuste kvaliteedi aspektist 

üht Euroopa suurimat vara. 

Transporditööstus ja transpordivahendite 

tootmine moodustab 6,3% liidu SKPst 

ning hõlmab umbes 13 miljonit töökohta. 

Samal ajal peab Euroopa transporditööstus 

hakkama saama aina teravama 

konkurentsiga, mida pakub muu maailm. 

Käesolevas majanduse elavdamisele ja 

meie tööstussektori oskusteabe 

edendamisele suunatud strateegias tuleb 

suurendada Euroopa võetavaid kohustusi 

kõikide transpordisektorite toetamiseks, et 

kajastada õigesti nende majanduslikku ja 

tehnoloogilist olulisust. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transpordisektor tekitab suure osa 

kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 

kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 

96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 

tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 

probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 

arukad, transpordiliikide vahetamise 

alternatiivid ei ole alati ligitõmbavad, 

liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 

endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 

inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 

tahavad ohutut ja kindlat 

transpordisüsteemi. Linnakeskkond paneb 

transpordi jätkusuutlikkuse erilaadsel viisil 

proovile. 

Transpordisektor tekitab suure osa 

kasvuhoonegaasidest ja kuni veerandi 

kõikidest heitkogustest. Transport sõltub 

96 % ulatuses fossiilkütustest. Samal ajal 

tekitavad liiklusummikud aina tõsisemaid 

probleeme, süsteemid ei ole veel piisavalt 

arukad, üleminek säästlikumatele 

transpordiliikidele ei ole alati ligitõmbav, 

liiklusõnnetuses hukkunute arv liidus on 

endiselt tähelepanuväärselt suur – 34 000 

inimest aastas, kodanikud ja ettevõtted 

tahavad ohutut ja kindlat 

transpordisüsteemi, mis on kättesaadav 

kõigile. Linnakeskkond paneb 

elukvaliteedi ja transpordi ja liikuvuse 

jätkusuutlikkuse parema tasakaalu 

saavutamise erilaadsel viisil proovile. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõne aastakümne jooksul ajaksid 

eeldatavad transpordi kasvumäärad 

Euroopa liikluse ummikseisu ning 

muudaksid selle majanduslikud kulud ja 

sotsiaalse mõju vastuvõetamatuks. 

Prognooside kohaselt kahekordistub 

reisijakilomeetrite arv järgmise 40 aasta 

jooksul ning kasvab õhutranspordi puhul 

kaks korda kiiremini. CO2-heide kasvaks 

2050. aastaks 35 %. Liiklusummikute 

põhjustatav kulu suureneks ligikaudu 50 % 

võrra ning läheneks umbes 200 miljardile 

eurole aastas. Õnnetuste väliskulud 

kasvaks 2005. aastaga võrreldes ligikaudu 

60 miljardi euro võrra. 

Mõne aastakümne jooksul võivad 

eeldatavad transpordi kasvumäärad kaasa 

tuua liigsed ummikud Euroopa liikluses, 

millel oleks ebasoovitavad tagajärjed 

majandusele ja ühiskonnale. Prognooside 

kohaselt kahekordistub reisijakilomeetrite 

arv järgmise 40 aasta jooksul ning kasvab 

õhutranspordi puhul kaks korda kiiremini. 

Heide kasvaks 2050. aastaks 35%. 

Liiklusummikute põhjustatav kulu 

suureneks ligikaudu 50 % võrra ning 

läheneks umbes 200 miljardile eurole 

aastas. Õnnetuste väliskulud kasvaks 

2005. aastaga võrreldes ligikaudu 60 

miljardi euro võrra. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ülitähtis on transpordi- ja 

liikuvusteenuste pakkumisel toetada ja 

arendada välja innovatiivseid ideid 

keskkonnahoidliku logistika ja liikuvuse 

juhtimise märkimisväärse parandamise 

kaudu. Uued suunad kaupade tootmise, 

varumise ja tarne valdkonnas ning 

tõhusamad ja mõistlikumad lahendused 

liikuvusvajadustele ning sidevahendite 

kasutamine peaksid aitama luua 

ühiskonda, kus transpordi- ja liikuvusega 

seotud teenuste raames on vähem 

raiskamist. Luuakse seos liikluse vältimise 

poliitika ja tööhõive vahel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seepärast ei saa järgida tavapärast 

tegutsemisviisi. Poliitilistest eesmärkidest 

ajendatud ning peamistele probleemidele 

keskenduvad teadusuuringud ja 

innovatsioon aitavad olulisel määral kaasa 

sellele, et liit saavutaks oma eesmärgi 

piirata maailma keskmist temperatuuri 

tõusu 2 ºC-ni, kärpides transpordisektori 

tekitatavaid CO2 heitkoguseid 60 %. Need 

aitavad märkimisväärselt vähendada 

liiklusummikute ja õnnetuste tekitatavaid 

kulusid ja põhimõtteliselt likvideerida 

2050. aastaks surmaga lõppevad 

liiklusõnnetused. 

Seepärast ei saa järgida tavapärast 

tegutsemisviisi. Poliitilistest eesmärkidest 

ajendatud ning peamistele probleemidele 

keskenduvad teadusuuringud ja 

innovatsioon aitavad olulisel määral kaasa 

sellele, et liit saavutaks oma eesmärgi 

piirata maailma keskmist temperatuuri 

tõusu 2 ºC-ni ja kärpida transpordisektori 

tekitatavaid CO2 heitkoguseid 60%. 

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

aastaks 2050 on vaja määratleda 

täpsemad ja konkreetsemad hoovad 

perioodiks kuni 2020. Eelkõige kuulub 

nende hulka ambitsioonikas transpordi 

CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside heidete 

vähendamine (võrreldes 2009. aasta 

tasemega). Vähendamise määr 

määratletakse vastavalt transpordiliigile, 

kooskõlas 20-20-20 eesmärkidega. 

Teadusuuringud ja innovatsioon peavad 
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samuti aitama kaasa väliskulude 

sisestamisele 2020. aastaks, aitama 
märkimisväärselt vähendada 

liiklusummikute ja õnnetuste tekitatavaid 

kulusid, püüdma otsustavalt lahendada 

liiklusohutuse probleeme, et viia 

maanteeliikluses hukkunute arv 
2050. aastaks nullini ja selle eesmärgiga 

kooskõlas vähendada liiklusohvrite arvu 

2020. aastaks poole võrra. Komisjon 

kutsub valges raamatus pealkirjaga 

„Euroopa ühtse transpordipiirkonna 

tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 

ressursitõhusa transpordisüsteemi 

suunas” üles saavutama neid eesmärke 

innovaatilise, jätkusuutliku ning tõhusa 

transpordipoliitika abil. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 

kindluse probleem on levinud kogu liidus 

ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 

reageerimist. Sõidukite, taristute ja 

transpordijuhtimise jaoks ette nähtud uue 

tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste 

väljatöötamise ja rakendamise 

kiirendamine on peamine vahend, mille 

abil on võimalik jõuda liidus puhtama ja 

tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 

kliimamuutuse leevendamiseks ja 

ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 

tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 

transpordiga seotud toodete ja teenuste 

maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 

võimalik saavutada üksnes riikide 

killustatud jõupingutustega. 

Saaste, liiklusummikute, ohutuse ja 

kindluse probleem on levinud kogu liidus 

ning nõuab ühist, kogu Euroopat hõlmavat 

reageerimist. Sõidukite, sidusat arengut 

tagavate taristute ja transpordijuhtimise 

jaoks ette nähtud uue tehnoloogia ja 

uuenduslike lahenduste väljatöötamise ja 

harmoonilise rakendamise kiirendamine 

on peamine vahend, mille abil on võimalik 

jõuda liidus puhtama, ohutuma ja 

tõhusama transpordisüsteemini, saavutada 

kliimamuutuse leevendamiseks ja 

ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 

tulemused ning säilitada Euroopa juhtroll 

transpordiga seotud toodete ja teenuste 

maailmaturul. Neid eesmärke ei ole 

võimalik saavutada üksnes riikide 

killustatud jõupingutustega. Väga oluline 

on ka toetada juba olemasolevaid 

lahendusi, luues tõhusaid, arukaid, 

koostalitlusvõimelisi ja omavahel 

ühendatud süsteeme, mis toetuvad 

sellistele süsteemidele nagu SESAR, 



 

RR\922943ET.doc 445/607 PE489.637v03-00 

 ET 

Galileo, EGNOS, GMES, ERTMS, SI, 

SafeSeaNet, LRIT ja ITS. Ka selliseid 

algatusi nagu E-safety ja E-call tuleb 

jätkata. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Transpordialaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 

mis on suunatud selge Euroopa 

lisaväärtusega tegevusele, täiendab 

liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 

rõhku pannakse Euroopa 

poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 

prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 

mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 

Euroopat hõlmavate koostoimivate 

transpordilahendusteni või kus riigiülene 

jõudude ühendamine võib vähendada 

teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute riske, viia ühiste normideni 

ja lühendada teadustulemuste 

turuletoomiseks vajaminevat aega. 

Transpordialaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni liidu tasandil rahastamine, 

mis on suunatud selge Euroopa 

lisaväärtusega tegevusele, täiendab 

liikmesriikide tegevust. See tähendab, et 

rõhku pannakse Euroopa 

poliitikaeesmärkidega kooskõlas olevatele 

prioriteetsetele valdkondadele, kus on vaja 

mõjuvõimsaid jõupingutusi, jõuda kogu 

Euroopat hõlmavate transpordisüsteemide, 

tänapäevaste energia- ja toiteallikate, 
koostoimivate transpordilahendusteni või 

mitmeliigiliste taristuteni või kus 

riigiülene jõudude ühendamine võib aidata 

ületada transpordisüsteemi kitsaskohad 

(näiteks taristute vähene uuenduslikkus 

uutes liikmesriikides) ja vähendada 

teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute riske, viia ühiste 

normideni, standardiseerimiseni ja 

lühendada teadustulemuste turuletoomiseks 

vajaminevat aega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 

arvukaid kogu innovatsiooniahelat 

hõlmavaid algatusi. Mitu tegevussuunda on 

konkreetselt ette nähtud tulemuste 

Teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab ka 

arvukaid kogu innovatsiooniahelat 

hõlmavaid algatusi ning järgib sõidukite, 

taristute ja transpordisüsteemide 
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turuletoomise abistamiseks – 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

programmiline käsitus, tutvustuskavad, 

turuletulekuga seotud tegevus ning 

standardimise toetamine, reguleerimine ja 

uuenduslikud hankestrateegiad teenivad 

kõik seda eesmärki. Lisaks aitab 

sidusrühmade ja ekspertide kaasatus 

ületada lõhe teadusuuringute tulemuste ja 

nende transpordisektoris rakendamise 

vahel. 

innovatsioonis lõimitud käsitlust, et jõuda 

innovatiivsete transpordilahendusteni. 

Mitu tegevussuunda on konkreetselt ette 

nähtud tulemuste turuletoomise 

abistamiseks – teadusuuringute ja 

innovatsiooni programmiline käsitus, 

tutvustuskavad, turuletulekuga seotud 

tegevus ning standardimise toetamine, 

reguleerimine ja uuenduslikud 

hankestrateegiad teenivad kõik seda 

eesmärki. Lisaks aitab sidusrühmade ja 

ekspertide kaasatus ületada lõhe 

teadusuuringute tulemuste ja nende 

transpordisektoris rakendamise vahel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Keskkonnahoidlikuma, arukama ja 

integreerituma transpordisüsteemi nimel 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimine aitab olulisel määral kaasa 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 

täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 

transpordipiirkonda käsitleva 

transpordialase valge raamatu rakendamist. 

See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 

mida on kirjeldatud juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava”. 

Keskkonnahoidlikuma, arukama, 

usaldusväärsema, integreerituma ja 

töökindla transpordisüsteemi nimel 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimine aitab olulisel määral kaasa 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu eesmärkide ning 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärkide 

täitmisele. Tegevus toetab Euroopa ühtset 

transpordipiirkonda käsitleva 

transpordialase valge raamatu rakendamist. 

See aitab saavutada ka poliitilisi eesmärke, 

mida on kirjeldatud juhtalgatustes 

„Ressursitõhus Euroopa”, „Üleilmastumise 

ajastu terviklik tööstuspoliitika” ja 

„Euroopa digitaalne tegevuskava.“ 

Siinkohal tagatakse eelkõige sünergia 

nimetatud algatuste teiste elementidega, 

sh linnalise liikuvuse ja arukate linnade 

teadmis- ja innovaatikakogukonna (KIC) 

loomise teel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – sissejuhatus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Ressursitõhus ja keskkonnasäästlik 

transport 

a) Ressursitõhus ning keskkonna- ja 

tervisesäästlik transport 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 

kliimale ja keskkonnale, muutes 

loodusressursside kasutamise tõhusamaks 
ja vähendades transpordi sõltuvust 

fossiilkütustest. 

Eesmärk on minimeerida transpordi mõju 

kliimale ja keskkonnale, aga ka inimeste 

tervisele, parandades transpordi kvaliteeti, 

tõhusust ja efektiivsust, vähendades 

transpordi sõltuvust fossiilkütustest ning 

mitmekesistades samas tarneallikaid. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub ressursitarbimise ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 

ning sõidukite tõhususe parandamisele, 

elektri- ja vähesaastavate või saastevabade 

sõidukite uue põlvkonna arendamise ja 

kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas; alternatiivsete kütuste ning 

uuenduslike ja tõhusamate jõuseadmete, 

sealhulgas kütuse taristu võimaluste 

uurimisele ja ärakasutamisele; taristute 

kasutamise võimalikult tõhusaks 

muutmisele arukate transpordisüsteemide 

ja aruka varustuse abil; nõudluse 

juhtimise laiemale kasutamisele ning 

ühis- ja kergtranspordi laiemale 

Tegevus keskendub eelkõige 

ressursitarbimise ja kasvuhoonegaaside 

heite vähendamisele ning sõidukite 

energeetilise efektiivsuse parandamisele, 

vähesaastavate või saastevabade sõidukite 

(näiteks elektri-, hübriidsõidukite, st mitte 

ainult autode, vaid ka e-jalgrataste, 

trammide ja rongide) uue põlvkonna ning 

selle juurde kuuluva taristu arendamise ja 

kasutuselevõtu kiirendamisele, muu hulgas 

läbimurdega mootorite, akude ja taristu 

vallas, ning taastuvate energiaallikate 

kasutamisele raudtee-, vee- ja 

lennutranspordis. Peale selle on oluline 

rakendada kõnealuse innovatsiooniga 

seotud jäätmekäitluspoliitikat. 
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kasutamisele eeskätt linnapiirkondades. 

 Lisaks tuleb toetada mistahes 

innovatsioone, mis on suunatud madala 

või null-heitetaseme saavutamisele kõigis 

transpordiliikides, sh alternatiivsete ja 

säästvate kütuste arendamisele ja nende 

võimaluste ärakasutamisele, samuti 

innovaatiliste ja tõhusate 

energiasüsteemide väljatöötamisele, 

sõidukite kütusesüsteemide, kaalu ja 

aerodünaamika optimeerimisele, taristute 

arendamisele ja optimeerimisele, taristute 

kasutamisele arukate 

transpordisüsteemide ja aruka varustuse 

abil. on oluline suurendada ühis- ja 

kergtranspordi ning ühendvedude 

liikuvusahela (jalgsi käimine, jalgrattaga 

sõitmine, autode ühine kasutamine, 

ühistransport) laiemale kasutamisele 

eeskätt linnapiirkondades. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Juba ammu on tõestatud, et 

mootorsõidukite heitgaasid mõjutavad 

elanikkonna tervist. Tahkete osakeste 

heitkoguste vähendamine peab samuti 

jääma üheks Euroopa Liidu esmatähtsaks 

eesmärgiks transpordivaldkonnas ning 

selle saavutamiseks tuleb arendada 

eelkõige alternatiivseid kütuseid. Sama 

oluline on investeerida innovatiivsetesse 

lahendustesse, et vähendada mürasaastet 

ja vibratsiooni. Alternatiivkütuste ja 

mürareostuse ning vibratsiooni 

vähendamise innovaatiliste lahenduste 

arendamine aitab vähendada kahjulikke 

heiteid ning parandada elanikkonna 

heaolu. 

 

Muudatusettepanek  36 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Linnalise liikumise uuenduslikuks, 

läbipaistvaks ja nüüdisaegseks 

korraldamiseks tuleb arendada 

lähenemisnurk ja lahendused, võttes 

arvesse sotsiodemograafilisi muutusi, 

nagu ka linnapiirkonna erinevate 

transpordiliikide, sealhulgas nii mootorita 

vahendite kui ka 

transpordivõrguühenduste 

kooseksisteerimise ettepanekuid. 

Selgitus 

Asjaomane muudatusettepanek tuleks lisada uude lõiku, mille kohta on arvamuse koostaja 

teinud ettepaneku muudatusettepanekus 18, luues uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 

linnaliikluse ja arukate linnade valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt a – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tolmu- ja müraheite vähendamine peab 

samuti jääma üheks Euroopa Liidu 

esmatähtsaks eesmärgiks 

transpordivaldkonnas ning selle 

saavutamiseks tuleb arendada eelkõige 

alternatiivseid kütuseid, taristuid ja ITS-

süsteeme. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 

liikuvusvajadused ja parem transpordi 

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad 

liikuvusvajadused ja parem transpordi 
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voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 

aitavad saavutada sujuva, kaasava, ohutu, 

kindla ja jõulise transpordisüsteemi. 

voolavus uuenduslike lahenduste abil, mis 

aitavad saavutada sujuva, mitmeliigilise, 

kaasava, kättesaadava, ohutu ja kindla 

transpordisüsteemi, unustamata 

kvaliteetse, innovatiivse ja mitmeliigilise 

taristu olulisust. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku ja täiesti 

mitmeliigilise uksest ukseni transpordi, 

taristu ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja 

juhtimislahenduste kasutuselevõttu ning 

kuidas vähendada olulisel määral õnnetusi 

ja turvalisusohtude tagajärgi. 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja koostalitusvõimet ning 

vastata tarbijate vajadustele eelkõige 

kitsaskohtade (taristute vähene 

innovaatilisus suures osas Euroopas, 

piirkondliku ja väikelennunduse 

puudumine) vähendamise ning 

kasutajasõbraliku ja tervikliku uksest 

ukseni transpordi ja logistika edendamise 

kaudu, kuidas arendada aruka transpordi 

lahendusi ja rakendusi liikluskorralduse, 

integreeritud piletisüsteemide, reisijate 

teavitamise ja maksete vallas ning 
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kiirendada mitmeliigiliste lahenduste 

kasutuselevõttu reisijate jaoks; kuidas 

kohandada maanteetaristut kaitsetute 

teekasutajate jaoks ja vananeva 

ühiskonna vajadustele, kuidas selgitada 

välja intelligentsete transpordi- ja 

koostöösüsteemide kasu taristu ohutuse 

korraldamisele ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi (näiteks täiustada 

arukate seadmete abil taristu, teede 

haldajate ja sõidukite vahelist 

teabevahetust ning mõista paremini 

liiklejate käitumist, et täiustada 

sõidukitesse paigaldatavaid seadmeid ning 

esmaseid ja teiseseid 

liiklusohutusmeetmeid ja töötada 

teekasutajate jaoks välja intelligentsed 

transpordisüsteemid, keskendudes 

riskirühmadele, nagu kaherattaliste 

sõidukite kasutajad, jalgratturid, 

jalakäijad) ja turvalisusohtude tagajärgi 

(nt töötada välja töökindlad 

ohutuvastusseadmed lennunduses ning 

mereohutuse jaoks vajalikud 

salvestusseadmed). 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) Tegeldakse ohutusealaste 

vajadustega, et säilitada tasakaal 

kõrgtehnoloogiliste ja teiste lahenduste – 

sealhulgas innovatiivse teede 

projekteerimise ning uute jõustamise 

meetodite ja tehnoloogia – vahel. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b b) Komisjon peaks ergutama 

liikmesriike jälgima tavaliiklust 

tulemusnäitajate abil. 

Selgitus 

EL kogub juba andmeid õnnetuste tagajärgede ja õnnetuste asjaolude kohta. Kuid riikide 

liiklusolukorra jälgimine üksnes kokkupõrgete tagajärgede põhjal ei ole piisav ning seda 

tuleks laiendada. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt b c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b c) Ohutu jalgsi käimine ja jalgrattaga 

sõitmine peaks olema ohutuse 

korraldamise üks eesmärke, mida toetab 

uute innovatiivsete käsitluste alane 

teadus- ja arendustegevus. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on parandada Euroopa 

transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 

seotud teenuste konkurentsivõimet ja 

tulemuslikkust. 

Eesmärk on parandada Euroopa 

transpordisektori tootva tööstuse ja sellega 

seotud teenuste konkurentsivõimet ja 

tulemuslikkust, arvestades, et vajadus 

innovatiivsete transpordilahenduste järele 

kasvab ja seda eelkõige tärkava 

turumajandusega riikides. Aidates 

säilitada edumaad tehnoloogia 

valdkonnas ning võimaldades alandada 

olemasolevate tootmisprotsesside 

maksumust, toetavad teadusuuringud ja 

innovatsioon majanduskasvu ning kõrget 

kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade 

säilimist Euroopa transporditööstuses üha 
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tugevneva konkurentsi tingimustes. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c – lõik 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite järgmise põlvkonna 

arendamine ja pinna ettevalmistamine 

järgnevale põlvkonnale uute ideede ja 

mudelite arendamise, arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, tõhusate 

tootmisprotsesside, lühemate 

väljatöötamisaegade ja väiksemate 

kasutustsükli kulude kaudu. 

Tegevuse keskmes on uuenduslike 

transpordivahendite ja -süsteemide uue 

põlvkonna arendamine ja uute ideede ja 

mudelite väljatöötamine järgnevale 

põlvkonnale. See hõlmab ka arukate 

kontrollisüsteemide ja 

koostalitlusvõimeliste standardite, arukatse 

transporditeenuste, arukate ja 

mitmeliigiliste taristute väljatöötamist 

ning tõhusate tootmise ja ringlussevõtmise 

protsesside, lühemate väljatöötamisaegade 

ja väiksemate kasutustsükli kulude 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 3. jagu – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) Arukas logistika 

 Eesmärk on ühitada kasvavad uued 

tarbimisskeemid tõhusa ressursside 

tarneahela ja laadungite optimaalse 

jaotamisega teekonna lõpus. 

 Tegevuses tuleb keskenduda uute ja 

tuleviku tarbimisskeemide paremale 

mõistmisele ning nende mõjule linnade 

kaubavedude logistikale, liiklusele ja 

ummikutele; uute logistiliste IT- ja 

juhtimisvahendite väljatöötamisele, 

täiustades selleks reaalajas toimivaid 

infosüsteeme; kaubavoogude juhtimise, 

otsimise ja jälgimise ühtlustamisele 

taristuid ja sõidukeid käsitleva teabe 
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vahetusega; mittekonventsionaalsete 

kaupade jaotamissüsteemide loomisele; 

kaubavoogusid parandavate 

konkurentsivõimeliste 

ühendveolahenduste väljatöötamisele 

tarneahela ja logistiliste platvormide 

tarvis. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt d – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub transpordiga seotud 

sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 

väljavaadete paremale mõistmisele ning 

püüab pakkuda poliitikakujundajatele 

kinnitatud andmeid ja analüüse. 

Tegevus keskendub transpordiga seotud 

sotsiaalmajanduslike suundumuste ja 

väljavaadete paremale mõistmisele ning 

püüab pakkuda poliitikakujundajatele 

kinnitatud andmeid ja analüüse. See 

hõlmab ka transpordisektori ja liikuvuse 

valdkonna liberaliseerimise mõju, näiteks 

vajadust mõista paremini raudteede 

liberaliseerimise mõju teenuste 

kvaliteedile, keskkonnale ja töötajate 

sotsiaalsetele huvidele. 

Transpordipoliitika kavandamisel tuleks 

pöörata suuremat tähelepanu säästvusega 

seotud eesmärkide ja sotsiaalsete 

vajaduste ühitamisele, et vältida liikuvuse 

valdkonnas eelkõige sotsiaalset 

ebavõrdsust ning parandada haavatavate 

kasutajate olukorda. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt d a (uus) – sissejuhatus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) Linnaliikuvust ja arukaid linnasid 

hõlmav teadmis- ja innovaatikakogukond 

 

Muudatusettepanek  49 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt d a (uus) – lõik 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Üha rohkem linnastunud Euroopa 

ühiskonnas saab linnaliikuvusest 

eelseisvatel aastakümnetel üha suurem 

probleem. See hõlmab nii majanduslikke 

aspekte kui ka tööhõivet ning ka linnas 

elavate inimeste elukvaliteeti. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt d a (uus) – lõik 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selles kontekstis on täiesti asjakohane 

luua linnaliikuvuse teadmis- ja 

innovaatikakogukond, mille loomist tuleb 

julgustada. Teadmis- ja 

innovaatikakogukonda kuuluvad 

õppeasutused, teaduskeskused ja 

ettevõtted peavad töötama välja säästva 

liikuvuse, mis põhineb reisijate ja 

kaubaveo tõhusal logistikaahelal 

linnapiirkondades ja linnastutes. Eesmärk 

on vähendada liiklust, õnnetusjuhtumeid, 

õhusaastet ja müra, aga ka tugevdada 

siseturgu. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 4.3 – alapunkt d a (uus) – lõik 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Linnaliikuvuse ja aruka transpordivõrgu 

arendamise kaudu on võimalik muuta 

transpordikasutajate käitumist, edendades 

liikuvust ja säästvaid transpordiliike. 

Seetõttu on oluline töötada välja ohutu 

taristu jalakäijatele ja jalgratturitele, eriti 
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linnades ning linnade vahel, ning 

tõhustada transporditeenuste vahelist 

koostalitlusvõimet. 
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Oldřich Vlasák 

 

 

LÜHISELGITUS 

Programmi „Horisont 2020” käsitleva määruse ettepanek moodustab kindla aluse, kuna 

vastab ELi teadus- ja uurimistegevuse vajadustele ning samal ajal tagatakse sellega 

mõningane sünergia ühtekuuluvuspoliitikaga. 

 

Muudatusettepanekutes keskendutakse peamiselt meetmetele, mille eesmärk on edendada 

piirkondade, linnade ja kohalike kogukondade arengut ja osalust, mida ei ole ettepanekus 

piisavalt välja toodud, kuigi komisjon on kutsunud liikmesriike üles kaasama neid meetmeid 

teadusuuringute rakenduskavadesse järgmisel programmitöö perioodil. 

 

Programmis „Horisont 2020” tuleks võtta rohkem arvesse ka ELi geograafilist mitmekesisust 

ja toetada teadusalgatusi kõikides liikmesriikides, mis tugevdaks teaduspoliitika piirkondlikku 

mõõdet. Sellega seoses tuleks tugevdada territoriaalset ja riikidevahelist mõõdet. 

 

Ettepanekuga on seotud ka küsimus, mis puudutab teadlaste isiklikke kulusid ja nende 

osalemist rahvusvahelistes uurimisrühmades. Selles vallas eksisteerivad olulised 

piirkondlikud erinevused, mis tekitavad takistusi mõnedele piirkondadele (eriti vähem 

arenenud piirkondadele). 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 
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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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 

tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 

teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 

teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 

ning ärgitada liidu piirkondi üksikult 

võetuna ja liitu tervikuna 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. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu. 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse, avaliku sektori 

teadusuuringute- ja 

innovatsiooniagentuuride, 

sotsiaalmajanduse organisatsioonide ja 
eriti VKEde suur osalus ning tuleks olla 

avatum uutele osalejatele, sest see ühendab 

ühes ühises strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 
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halduskulusid ja finantsvigu. 

Selgitus 

Mõnes liikmesriigis teostatakse teadusuuringuid ja innovatsioonitegevust partnerluses 

ametiasutustega, kuid ilma ülikooli või akadeemilise institutsiooni osaluseta. Käesolev 

muudatusettepanek selgitab, et määrus hõlmab ka selliseid teadus- ja innovatsioonitegevusi. 

Teiseks on oluline võimaldada sotsiaalmajanduspartnerite osalust, eriti sotsiaalse 

innovatsiooni valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Euroopa piirkondlikel ja kohalikel 

omavalitsustel on tähtis osa Euroopa 

teadusruumi rajamises ning liidu eri 

rahastamisvahendite vahel tõhusa 

koordineerimise tagamises. Neid 

kutsutakse konkreetselt üles ühendama 

programmi „Horisont 2020” ja 

struktuurifonde arukal spetsialiseerumisel 

põhinevates piirkondlikes 

innovatsioonistrateegiates. Piirkondadel 

on ühtlasi otsustav ülesanne programmi 

„Horisont 2020” tulemuste levitamises ja 

rakendamises, pakkudes täiendavaid 

rahastamisvahendeid, sh korraldades 

riigihankeid.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 

avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 

programmis „Horisont 2020” soodustada 

kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 

osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 

seotud küsimustega tegelemises, 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 

avalikkuse usaldust teaduse vastu, peaks 

programmi „Horisont 2020” toetama 

jõuline teavituskampaania kodanike ja 

kodanikuühiskonna jaoks teadusuuringute 

ja innovatsiooniga seotud küsimustes, 
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edendades selleks teadusharidust, muutes 

teaduslikud teadmised paremini 

kättesaadavaks, töötades välja 

vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

edendades selleks teadusharidust, muutes 

teaduslikud teadmised paremini 

kättesaadavaks, soodustades teadus- ja 

innovatsioonitegevust ka väiksemates 

ülikoolides ja uurimiskeskustes, töötades 

välja vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

Selgitus 

Aruka spetsialiseerumise kasutamise abil on mitu väiksemat Euroopa ülikooli täna tipptaseme 

keskused. Programm „Horisont 2020” ei tohiks neid mingilgi viisil ebasoodsasse olukorda 

asetada. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus ja juhtima uute töökohtade loomist 

selles valdkonnas. Piisavat tähelepanu 

tuleb pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 

teadlaste töölevõtmise juhendile ning 

teistele asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada inimõigustest ja 
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eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

elementaarsetest eetilistest põhimõtetest. 

Arvesse tuleb võtta teaduse ja uute 

tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 

arvamusi. Teadusuuringutes tuleks 

arvestada ka ELi toimimise lepingu 

artikliga 13 ning vähendada loomade 

kasutamist teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Teadustegevus, mida 

rahastatakse programmist „Horisont 

2020”, peab olema kooskõlas 

liikmesriikide õigusnormide ja tavadega. 

Kõik toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 

tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 

kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 

lepingu artiklis 168. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 

sõnaselgelt üles kasutama inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Nii 

täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 

projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 

ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

(25) Tähelepanu tuleks pöörata olulistele 

erinevustele liikmesriikide õigusaktide 

vahel seoses teadusuuringutega, mis 

kasutavad inimese embrüoid ja inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. ELi 

teadusuuringute poliitika ei tohiks viia 

liikmesriikide siseriiklike õigusaktide 

ühtlustamiseni. Komisjon peaks tuletama 

meelde oma deklaratsiooni seoses 

seitsmenda raamprogrammiga, mille 

kohaselt tuleks jätkata praegust tava ja 

mitte esitada regulatiivkomiteele selliste 

projektide ettepanekuid, mille käigus 

hävitataks inimembrüoid, sealhulgas 
tüvirakkude hankimiseks.1 See kohustus 

tuleks lisada käesolevasse määrusesse, et 

tagada õiguskindlus ja õiguslik 

järjepidevus. 

 __________________ 

 Komisjoni avalduse punkt 12 (artikli 6 

kohta), mis on lisatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 

2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
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mis käsitleb Euroopa Ühenduse 

teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmendat 

raamprogrammi (ELT L 412, 30.12.2006, 

lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Programmis „Horisont 2020” tuleb 

välja arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvusfondidega 

ja maaelu arengu, merendus- ja 

kalanduspoliitikaga (mis on hõlmatud 

ühissätete määrusega) piirkondlike 

partnerluste kaudu, mis saavad aruka 

spetsialiseerumise strateegiate raames 

parandada riikide, piirkondade ja kohaliku 

tasandi teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. Sünergia ei peaks 

piirduma ainult täiendava 

projektirahastamisega, arvestades 

kutsealaste suhete edendamist, 

suutlikkuse arendamist, ja eelkõige peaks 

oskusteabe vahetamine kujutama endast 

olulist sünergia vormi. Asjakohane seotus 

ühtekuuluvuspoliitika fondidega aitab 

kooskõlastatud tegevuse kaudu ja 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklites 174 ja 349 ning artikli 355 

lõikes 1 nimetatud piirkondade eripäraga 

arvestamise teel vähendada 

teadusuuringute ja innovatsiooni lõhet 

Euroopa Liidus. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike, 

piirkondlike ja kohalike programmide 

vahel, see võib esineda ka avaliku sektori 

sisese partnerluse vormis. 

Selgitus 

Mõnes liikmesriigis teostatakse teadusuuringuid ja innovatsioonitegevust partnerluses 

ametiasutustega, kuid ilma ülikooli või akadeemilise institutsiooni osaluseta. Käesolev 

muudatusettepanek selgitab, et määrus hõlmab ka selliseid teadus- ja innovatsioonitegevusi. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Komisjon peaks julgustama 

piirkondlikke sidusrühmi formuleerima 

piirkondlikke strateegiaid, mis kajastavad 

piirkondade konkreetseid vajadusi, et 

ühendada olemasolevaid avaliku sektori 

või erasektori rahastamisvorme liidu 

tasandil. Programmi „Horisont 2020” 

meetmed tuleks kohandada strateegiatele, 

kuna piirkondlike ja kohalike asutuste 

suurem kaasamine fondide ning 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

programmide kavandamisse ja 

rakendamisse on ülimalt tähtis, pidades 

silmas, et kõikides piirkondades on 

võimatu rakendada sama 

arengustrateegiat. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) Programmil „Horisont 2020” peaks 

olema tugev territoriaalne ja 

riikidevaheline mõõde. Programmiga 

tuleks tagada Euroopa teadusuuringute ja 

innovatsioonipoliitika osalejate ning 

poliitikat kohapeal rakendavate 

piirkondlike ja kohalike osalejate vaheline 

vahetus. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

riiklike ja erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi, 

edendades majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning tagades 

Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 

eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 

Programmist „Horisont 2020” eraldatakse 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile vähemalt 3,64 

protsenti II lisas sätestatud kogueelarvest. 
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eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 

ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 

toimimise lepingu XVII jaotise alla 

kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 

suuruses kuni 1652 miljonit eurot 

vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 

kohaselt pro rata põhimõttel summast, 

mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 

sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 

tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 

progressi võimaldava ja tööstusliku 

tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 

ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 

prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluste raames loodud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade asjaomaste punktidega. 

2. Samuti arvestatakse täiel määral 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 

kavandamise algatuste ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluste raames loodud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavade asjaomaste punktidega, 

tingimusel et need tegevuskavad on 

koostatud suure hulga ekspertide ja 

sidusrühmadega konsulteerides. 

 

Muudatusettepanek  15 

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, 

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, 
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avastamise ja turul rakendamise 

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. 

avastamise ja turul rakendamise 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

Euroopa õigussüsteemide alaste 

teadusuuringute arendamisele, koostööle 

kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 

innovatsiooni eetilisele 

vastutustundlikkusele (k.a soolised 

aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 

suurendamisele, võimaldades teadus- ja 

innovatsioonitegevusi läbi viia ka 

väiksemates kohalikes ja piirkondlikes 

teaduskeskustes, teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele 

ning kolmandatest riikidest tehnoloogilise 

sõltuvuse vähendamisele. 

Selgitus 

Aruka spetsialiseerumise kasutamise abil on mitu väiksemat Euroopa ülikooli täna tipptaseme 

keskused. Programm „Horisont 2020” ei tohiks neid mingilgi viisil ebasoodsasse olukorda 

asetada. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Teadlaste karjäärid 

 Programmi „Horisont 2020” 

rakendatakse kooskõlas määrusega (EL) 

nr xx/2013 [osalemiseeskirjad], millega 

aidatakse tugevdada ühtset turgu 

teadlaste jaoks ning suurendatakse 

Euroopa teadusruumi raames teadlaste 

karjääri atraktiivsust kogu liidus, võttes 

arvesse enamiku selle raames toetatavate 

meetmete rahvusvahelist olemust. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde. 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et see täiendab liidu muid 

rahastamisprogramme, sealhulgas 

struktuurifonde ning konkreetseid tugi- ja 

kompensatsiooniprogramme ning 

-meetmeid regionaal- ja 

ühtekuuluvuspoliitikas. Koostoime ja 

täiendavus struktuurifondide ja 

programmi „Horisont 2020” vahel 

soodustab kõikide piirkondlike teadus- ja 

arendustegevuse valdkonna tegijate 

osalemist programmi „Horisont 2020” 

allprogrammides ning selle tulemuste 

levitamist piirkondlikul ja laiemal turul. 

Selle koostoime oluline osa on riiklike ja 

piirkondlike osaliste teadustöö- ja 

innovatsioonialase suutlikkuse 

tugevdamine arukate spetsialiseerumise 

strateegiate raames ja püüe luua 

„tipptasemeni jõudmise trepp”, mis peaks 

olema selle peamine element. Kõnealuses 

koostoimes võetakse arvesse väljapoole 

programmi valdkonda jääva tegevuse 

konkreetseid tingimusi, eelkõige sellele 

koostööle määratud toetussummat, mis on 

kindlaks määratud ühissätete määruses. 

Selgitus 

Programmi „Horisont 2020” ja liidu rahastamisprogrammide sidususe ja tõhususe 

tagamiseks peavad need olema üksteist täiendavad struktuurifondide raames, milles ei või 

unustada ka eriprogramme ja -meetmeid. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

piisavale osalusele programmis „Horisont 

2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 

Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 

kvalitatiivselt. 

1. Erilist tähelepanu pööratakse erasektori, 

eriti väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEd) suuremale osalusele 

programmis „Horisont 2020” ja 

innovatsiooni mõjule neile. 

 See hõlmab järgmist: 

 a) abi kõikidel uurimistsükli etappidel, 

prototüübist kuni täieliku rakendamiseni, 

et võimaldada neil kasutada 

uurimispotentsiaali täies mahus, 

 b) eritoetus intellektuaalomandiõiguse 

teemalistel läbirääkimistel avatud 

innovatsiooni projektides, 

 c) toetusmeetmed, et aidata vähendada 

viivitusi toetuste andmisel, kuna rahavoog 

on VKE-de peamine probleem, 

 d) toetusmeetmed, et edendada 

teavitustegevust VKE-de hulgas. 

 Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

erasektori, eriti VKEde osalust nii 

kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 

punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 

III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 

2. Erimeetmeid VKEde jaoks võetakse 

seoses I lisa II osa punktis 1 nimetatud 

erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning I lisa III osa punktides 1–6 
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„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 

Need erimeetmed võetakse sellise 

sihtotstarbelise VKEde rahastamise 

vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 

innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 

rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 

VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 

sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 

alapunktis a nimetatud erieesmärgis 

„Innovatsioon VKEdes”. 

nimetatud prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 

Need erimeetmed võetakse muu hulgas 

sellise sihtotstarbelise VKEde rahastamise 

vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 

innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 

rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 

VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 

sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 

alapunktis a nimetatud erieesmärgis 

„Innovatsioon VKEdes”. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 

erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” ning prioriteedi 

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 

summadest. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 

meetodi abil läheb VKEdele 

märkimisväärne eraldis erieesmärgi 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 

prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 

ette nähtud summadest. Eeldatakse, et 

erasektori toetusesaajad saavad olulise 

osa programmi „Horisont 2020” 

kogueelarvest. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 

lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 

lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 

probleeme. Seda tuleb teha piirkondade, 
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probleeme. linnade ja teiste sidusrühmade, sealhulgas 

kultuuri-, teadus- ja uurimisasutuste 

vahelise võrgustiku, koostöö ja kogemuste 

jagamise toetamise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 

vahelistele ühise kavandamise algatustele. 

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 

vahelistele ühise kavandamise algatustele, 

milles võivad osaleda, kui see on 

asjakohane, liidu piirkonnad ja linnad. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 

kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 185 rakendatavates 

programmides. 

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 

kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 185 rakendatavates 

programmides, kuhu kaasatakse ka 

piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
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summa kohta. summa kohta ning VKEde ja erasektori 

osaluse kohta. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 

tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 

põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 

uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 

sihipärasele valdkondadevahelisele 

koostööle erineva mahuga 

teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. 

Erieesmärk on soodustada pöördeliselt uue 

tehnoloogia tekkimist teaduslikel alustel 

põhinevate uute ja väga riskantsete ideede 

uurimise teel. Paindliku toetuse andmisega 

sihipärasele valdkondadevahelisele 

koostööle erineva mahuga 

teadusuuringutes ning uuenduslike 

uurimistavade kasutuselevõtuga püütakse 

leida ja kasutada võimalusi, mis annavad 

kodanikele, majandusele ja ühiskonnale 

pikaajalist kasu. Selles on oluline osa täita 

aruka spetsialiseerumise platvormidel, 

eelkõige võrgustiku loomises ja 

arendamises, teabevahetuses, 

partnerlussuhete loomises ning teadus- ja 

innovatsioonipoliitika toetamises. 

Selgitus 

Aruka spetsialiseerumise platvormide osa on määrava tähtsusega teabevahetuse ja -edastuse 

seisukohast ning valdkondadevahelise koostöö ning sihipäraste eri mahuga ja uuenduslike 

uurimistavadega teadusuuringute puhul. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.3. – alapunkt 1.3.3 – punkt e – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi, kaasa arvatud 

ajaloolise või kultuurilise väärtusega 

materjalide säilitamine. 

Disainimine ja lähedaste tehnoloogiate 

väljatöötamine, et luua uusi 

ettevõtlusvõimalusi. Kultuuripärandit 

kahjustavate mehhanismide hindamine ja 

mõistmine. Kultuuripärandi kaitsmiseks 

ja säilitamiseks metoodika ja 

kõrgetasemelise tehnoloogia 
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väljaarendamine. Kultuuripärandi 

integreerimine ja ratsionaalne 

majandamine ajaloolistes paikades ja 

linnades. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud 

ning biomajandus 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, vesi, mere- ja 

merendusuuringud, vesiviljelus, 

biomajandus ning elurikkuse kaitse 

Selgitus 

Nimetatud prioriteetide hulka kuuluvad ning on nendega seotud ka vesi kui loodusvara, 

vesiviljelus ja elurikkuse kaitse. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 5.1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 

ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 

uurimine, kaevandamine, töötlemine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla. Lisaks sõltub liit 

oluliselt selliste strateegiliselt tähtsate 

toorainete impordist, mida 

Toorainete jätkusuutlik hankimine ja 

ressursitõhus haldamine, sealhulgas nende 

uurimine, kaevandamine, töötlemine, 

korduskasutamine, ringlussevõtt ja 

asendamine, on nüüdisaegse ühiskonna ja 

majanduse toimimise seisukohalt 

ülioluline. Euroopa tööstussektorid, näiteks 

ehitus, kemikaalitööstus, autotööstus, 

kosmosetööstus, masina- ja seadmetööstus, 

mis loovad ligikaudu 1,3 triljoni euro 

suuruse kogulisaväärtuse ja pakuvad tööd 

ligikaudu 30 miljonile inimesele, sõltuvad 

suuresti toorainete kättesaadavusest. 

Toorainete tarne liitu satub aga aina 

suurema surve alla. Liidul on endiselt 

olemas väärtuslikud maardlad, mille 

uurimist ja millest kaevandamist piirab 
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turumoonutused murettekitavalt suurel 

määral mõjutavad. Ka on liidul endiselt 

olemas väärtuslikud maardlad, mille 

uurimist ja millest kaevandamist piirab 

nõuetekohase tehnoloogia puudumine ning 

takistab suurenev üleilmne konkurents. 

Arvestades seda, kui olulised on toorained 

Euroopa konkurentsivõime ja majanduse 

seisukohalt ning uuenduslikes toodetes 

kasutamise jaoks, on toorainete 

jätkusuutlik hankimine ja ressursitõhus 

haldamine liidu ülitähtis prioriteet. 

nõuetekohase tehnoloogia ja transpordi 

infrastruktuuri puudumine. Arvestades 

seda, kui olulised on toorained Euroopa 

konkurentsivõime ja majanduse seisukohalt 

ning uuenduslikes toodetes kasutamise 

jaoks, on toorainete jätkusuutlik hankimine 

ja ressursitõhus haldamine liidu ülitähtis 

prioriteet. Juurdepääs Euroopa 

tooraineallikatele, mis sageli asuvad 

geograafiliselt kaugetel aladel, on 

jätkuvalt probleem tööstusettevõtetele, mis 

sõltuvad selliste toorainete turvalisest 

tarnimisest. Lisaks sõltub liit oluliselt 

selliste strateegiliselt tähtsate toorainete 

impordist, mida turumoonutused 

murettekitavalt suurel määral mõjutavad. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3. – punkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 

kaevandamiseks, töötlemiseks, 

ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 

ning nende asendamiseks majanduslikult 

ligitõmbavate alternatiividega, mis 

avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 

Tegevusega püütakse eeskätt parandada 

teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 

edendada jätkusuutlikku toorainete 

hankimist ja kasutamist leida alternatiive 

kriitilise tähtsusega toorainetele ning 

suurendada toorainetega seotud 

ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 

oskusi 

Eesmärk on parandada teadmisi 

toorainetest ja töötada välja uuenduslikud 

lahendused toorainete kulutasuvaks, 

keskkonnahoidlikuks uurimiseks, 

kaevandamiseks, töötlemiseks, 

ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks 

ning nende asendamiseks majanduslikult 

ligitõmbavate alternatiividega, mis 

avaldavad keskkonnale väiksemat mõju. 

Tegevusega püütakse eeskätt parandada 

teadmisi toorainete kättesaadavuse kohta, 

edendada jätkusuutlikku toorainete 

hankimist ja kasutamist, leida alternatiive 

kriitilise tähtsusega toorainetele ning 

suurendada toorainetega seotud 

ühiskondlikku teadlikkust ja parandada 

oskusi, luua piirkondlikud ja riiklikud 

tooraineklastrid ja neid stimuleerida ning 

käsitleda logistilisi probleeme tööstuse 

tooraineallikatega ühendamisel. 
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Arvamuse koostaja: Sandra Kalniete 

 

 

LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja on rahul programmi „Horisont 2020” loomisega komisjoni poolt, kuna 

usub, et tänu Euroopa Liidu (EL) konkurentsivõime tugevdamisele aitab see võlakriisist üle 

saada ja majanduskasvu taastada. 

Programm „Horisont 2020” koondab esmakordselt ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühe programmi raamidesse. „Horisont 2020” siht on teaduslike läbimurrete 

kasutamine uuenduslikes toodetes ja teenustes, millega luuakse ärivõimalusi ja parandatakse 

inimeste elu. Selle eesmärk on vähendada bürokraatiat tänu eeskirjade ja taotlusmenetluste 

lihtsustamisele, et tõmmata ligi rohkem teadlasi ja uuenduslikke ettevõtteid. 

„Horisont 2020” käivitub 2014. aasta jaanuaris ning selle eelarve ajavahemikuks kuni 2020. 

aastani on 87,74 miljardit eurot. Programm jaguneb laias laastus kolmeks osaks: 1. 

tipptasemel teadus; 2. juhtpositsioon tööstuses; 3. ühiskonnaprobleemid. Arvamuse koostaja 

on seisukohal, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon peaks enamiku oma jõupingutusi 

koondama kolmandale osale, milles tegeletakse konkreetselt põllumajandusega seotud 

küsimustega. Kolmas osa jaguneb kuueks valdkonnaks: 

a) tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu (9,07 miljardit eurot); 

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

(4,69 miljardit eurot); 

c) turvaline, puhas ja tõhus energia (6,53 miljardit eurot); 

d) arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport (7,69 miljardit eurot); 

e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained (4,31 miljardit eurot); 



 

RR\922943ET.doc 477/607 PE489.637v03-00 

 ET 

f) kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond (4,31 miljardit eurot). 

Toiduga kindlustatuse ja säästva põllumajanduse osas rõhutab arvamuse koostaja teadlaste ja 

põllumajandustootjate vahelise tiheda koostöö vajalikkust, eriti teadusuuringute prioriteetide 

arutamisel, et uusi avastusi saaks tegelikus elus kasutada. Tähtis on kaasata sellistesse 

aruteludesse ka valitsusvälised organisatsioonid. 

Arvamuse koostaja on rahul asjaoluga, et seitsmenda raamprogrammiga võrreldes on 

põllumajandusega seotud teadusuuringute jaoks eraldatud eelarvet märgatavalt suurendatud.  

Arvestades Euroopas ja kogu maailmas kasvavat nõudlust toidu järele tahaks arvamuse 

koostaja eriti tähelepanu juhtida vajadusele stimuleerida toidujäätmete vähendamisele 

suunatud teadusuuringuid. Loodusvarasid tuleb palju tõhusamalt kasutada. 

Programmi „Horisont 2020” arutamisel põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis räägiti 

vajadusest vähendada programmi menetluste bürokraatlikkust. Arvamuse koostaja leiab, et 

käesolevas ettepanekus on komisjon bürokraatiat märksa vähendanud ja taotlemismenetlust 

lihtsustanud. 

Arvamuse koostaja leiab, et ettepanek on üldiselt väga hästi koostatud ja tasakaalus. Ta 

kutsub kolleege ettepaneku läbivaatamisele targalt lähenema ning loodab, et programm 

käivitub 1. jaanuaril 2014, nii et see aitaks juba lähiajal teha uusi avastusi, mis tõstavad 

Euroopa üldist konkurentsivõimet. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni ja nende tulemuste 

rakendamise kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
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intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teaduse ja põllumajanduse 

tipptaset maailmas, tööstusvaldkonna 

tipptaseme soodustamine, et toetada 

ettevõtlust, sealhulgas väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) ja 

innovatsiooni, ning ühiskonnaprobleemide 

lahendamine, et tegeleda otseselt Euroopa 

2020. aasta strateegias nimetatud 

probleemidega, toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
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innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11a) Enamik põllumajandusettevõtteid 

liidus on VKEd ning praegu puudub 

sidusus uurimistegevuse ja tehnoloogilise 

innovatsiooni ning põllumajandustooteid 

käsitlevate liidu õigusaktide vahel, mis 

muudab uue tehnoloogia aktiivse 

rakendamise ELi VKEde poolt järjest 

raskemaks. Selleks et uurimistegevusest 

põllumajanduse valdkonnas 

maksimaalselt kasu saada, tuleks 

kohandada õigusakte, nii et Euroopa 

põllumajandusettevõtjad saaksid uue 

tehnoloogia kiiremini kasutusele võtta ja 

seda tõhusamalt kasutada. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
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rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde, 

samuti kodanikuühiskonna suur osalus 

ning tuleks olla avatum uutele osalejatele, 

sest see ühendab ühes ühises strateegilises 

raamistikus kogu teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 

lihtsustatud toetusviisid) ning selle 

osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu.  

Selgitus 

Teadusuuringud puudutavad lisaks teadlastele, ametivõimudele ja ettevõtetele ka 

kodanikuühiskonda. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped, kuid need peavad 

olema avatud teistele liikmesriikidele ja 

sisaldama menetlusi, mis hõlbustavad 

uute riikide osalemist. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja (20) Selleks et tihendada teaduse ja 
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ühiskonna vahelisi suhteid ning 

suurendada avalikkuse usaldust teaduse 

vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 

soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 

teadlikku osalust teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud küsimustega 

tegelemises, edendades selleks 

teadusharidust, muutes teaduslikud 

teadmised paremini kättesaadavaks, 

töötades välja vastutustundlikud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavad, millega reageeritakse 

kodanike ja kodanikuühiskonna 

mureküsimustele ja ootustele, ning 

soodustades nende osalust programmi 

„Horisont 2020” tegevustes. 

ühiskonna vahelisi suhteid ning taastada ja 

süvendada avalikkuse usaldust teaduse 

vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 

soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 

aktiivset osalust teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud küsimustega 

tegelemises, edendades selleks teadustöös 

osalemist, teadusharidust, muutes 

teaduslikud teadmised paremini 

kättesaadavaks, töötades välja 

teadusuuringute ja innovatsiooni ning 

nende tulemuste rakendamise 

vastutustundlikud tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 

mis saavad aruka spetsialiseerumise 

strateegiate raames parandada riikide ja 

piirkondade teadusuuringute ja 

innovatsioonivõimet. 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 

tuleb programmis „Horisont 2020” välja 

arendada koostoime liidu teiste 

programmidega näiteks hariduse, kosmose, 

keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 

sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 

valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 

fondidega ja ühise 

põllumajanduspoliitikaga (eelkõige 
maaelu arengu poliitikaga), mis saavad 

aruka spetsialiseerumise strateegiate 

raames parandada riikide ja piirkondade 

teadusuuringute ja innovatsioonivõimet. 

 

 

 

Muudatusettepanek  8 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega, eelkõige Euroopa 

naabruspoliitika riikidega. Tuleks 

tegeleda rahvusvahelise koostööga teaduse, 

tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas, et 

saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 

eesmärgid – tugevdada konkurentsivõimet, 

aidata kaasa ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele ja toetada liidu 

välispoliitikat –, sealhulgas luues 

koostoimet välisprogrammidega ja aidates 

liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, nagu 

aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli- 

ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 

teadusuuringute rahastamises, nõudes uut 

tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning 

riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 

Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute raamprogrammide 

rakendamise lihtsustamise kohta 

pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 

lihtsustamise suunas ning märkis, et 

Euroopa teadusuuringute rahastamise 

juhtimine peaks põhinema rohkem 

usaldusel ja olema osalejate suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 

kirjas, et on vaja põhjalikumat lihtsustamist 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 

4. veebruaril 2011 vajadust uue 

tõenduspõhise riskijuhtimisstrateegia 
järele liidu teadusuuringute rahastamise 

strateegia osana. Samuti nõudis 

ülemkogu uue tasakaalu leidmist usalduse 

ja kontrolli vahel ning riskide võtmise ja 

riskide vältimise vahel. Euroopa Parlament 

nõudis oma 11. novembri 2010. aasta 

resolutsioonis teadusuuringute 

raamprogrammide rakendamise 

lihtsustamise kohta pragmaatilist nihet 

haldus- ja finantskorra lihtsustamise suunas 

ning märkis, et Euroopa teadusuuringute 

rahastamise juhtimine peaks põhinema 

rohkem usaldusel ja olema teadlaste suhtes 

riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 

raamprogrammi (2007–2013) 

vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
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ning riski ja usalduse vaheline tasakaal 

tuleb uuesti jalule seada. 

kirjas, et on vaja põhjalikumat menetluste 

lihtsustamist, mis näitaks liidu usaldust 

teadlaste vastu ja innustaks neid võtma 

teaduse ja tehnoloogia kiirendatud 

arenguks vajalikke riske. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 

ning mis soodustab innovatsiooni, 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 

poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust ja 

selle tulemuste rakendamist ning mis 

soodustab innovatsiooni, teadusuuringute 

ja tehnoloogia arendamise poliitika 

tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) juhtpositsioon tööstuses; (b) juhtpositsioon tööstuses ja 

põllumajanduses; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
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loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega, sealhulgas valitsusväliste 

organisatsioonide ja teiste 

kodanikuühiskonna rühmadega, ning 

sellised läbipaistvad interaktiivsed 

protsessid, mis tagavad, et rahastatakse 

vastutustundlikke teadusuuringuid ja 

innovatsiooni. 

Selgitus 

Teadusuuringud puudutavad lisaks teadlastele, ametivõimudele ja ettevõtetele ka 

kodanikuühiskonda. 

Muudatusettepanek  13 

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 ja metsandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus; 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 

teaduspõhisele innovatsioonile: alates 

õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 

väikesemahulisest uurimisest alt üles 

põhimõttel kuni uute teadlaste ja 

innovaatikakogukondade loomiseni 

kujunemisjärgus pöördelistes 

uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 

teadusuuringute algatamiseni kõrgete 

visionäärlike sihtide saavutamiseks 

Programm „Tulevased ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiad” on suunatud igasugusele 

teaduspõhisele innovatsioonile: alates 

õrnade kujunemisjärgus ideede varasest 

väikesemahulisest uurimisest alt üles 

põhimõttel kuni uute teadlaste ja 

innovaatikakogukondade loomiseni 

kujunemisjärgus pöördelistes 

uurimisvaldkondades ning suurte ühiste 

teadusuuringute algatamiseni kõrgete 

visionäärlike sihtide saavutamiseks 
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koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 

tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 

nad samuti täiendavad üksteist ja on 

koostoimelised. Näiteks võib 

väikesemahulise uurimise käigus avastada 

selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 

väljatöötamiseks, mis võivad viia 

tegevuskavade alusel elluviidavate 

laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 

arvukalt erinevaid teadlasi (sh 

noorteadlased ja teadusuuringumahukad 

VKEd) ja sidusrühmi (kodanikuühiskond, 

poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 

teadlased), kes on koondunud 

väljakujunevate, küpsevate ja 

mitmekesistuvate teadusuuringute 

tegevuskavade ümber. 

koostatud tegevuskava alusel. Neil kolmel 

tegevustasandil on kõigil oma väärtus, aga 

nad samuti täiendavad üksteist ja on 

koostoimelised. Näiteks võib 

väikesemahulise uurimise käigus avastada 

selle, mida on vaja niisuguste uute teemade 

väljatöötamiseks, mis võivad viia 

tegevuskavade alusel elluviidavate 

laialdaste meetmeteni. Need hõlmavad 

arvukalt erinevaid teadlasi (sh 

noorteadlased, naisteadlased ja 

teadusuuringumahukad VKEd) ja 

sidusrühmi (kodanikuühiskond, 

poliitikaloojad, tööstus ja avaliku sektori 

teadlased), kes on koondunud 

väljakujunevate, küpsevate ja 

mitmekesistuvate teadusuuringute 

tegevuskavade ümber. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks olemas suur ja 

mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 

seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 

vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 

kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 

töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 

mida on palju vähem kui Euroopa 

peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 

on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 

Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 

jõuab demograafiliste tegurite tõttu 

ebaproportsionaalselt palju teadlasi 

lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 

majanduse teadusuuringutepõhisuse 

suurenemisest tingitud vajadusega paljude 

uute kvaliteetsete töökohtade järele 

teadusuuringute valdkonnas on see 

tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa 

haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 

Kuigi Euroopal on teadusuuringute ja 

innovatsiooni jaoks olemas suur ja 

mitmekesine oskuslik töötajaskond, on vaja 

seda vastavalt tööturu kiiresti muutuvatele 

vajadustele pidevalt täiendada, täiustada ja 

kohandada. Praegusel ajal töötab sellest 

töötajaskonnast ettevõtluses ainult 46 %, 

mida on palju vähem kui Euroopa 

peamistel konkurentidel – näiteks Hiinas 

on see näitaja 69 %, Jaapanis 73 % ja 

Ameerika Ühendriikides 80 %. Peale selle 

jõuab demograafiliste tegurite tõttu 

ebaproportsionaalselt palju teadlasi 

lähiaastatel pensioniikka. Koos Euroopa 

majanduse teadusuuringutepõhisuse 

suurenemisest tingitud vajadusega paljude 

uute kvaliteetsete töökohtade järele 

teadusuuringute valdkonnas on see 

tulevastel aastatel üks peamisi Euroopa 

haridus-, teadus- ja innovatsioonisüsteemi 

ees seisvaid probleeme. Arvestades ka, et 
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ees seisvaid probleeme. üks raamprogrammi eesmärke on tagada 

naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja 

soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

tõhus edendamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, on vaja 

ergutada naisi rohkem teadussektoris 

osalema ja oma potentsiaali täiel määral 

rakendama. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 

tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 

teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 

on oluline mitmes sektoris, mis panevad 

aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 

millega edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 

kosmosevaldkonnas, transpordis, 

keskkonnas, tervishoius jm). Seetõttu 

kasutatakse paindlikult ära progressi 

võimaldava tehnoloogia ja lihtsalt 

progressi võimaldava tehnoloogia 

omavaheline koostoime kui tähtis 

innovatsiooniallikas. See täiendab 

progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 

saadavat toetust, mida liikmesriigid või 

piirkondlikud ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 

Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas” põhikomponent on progressi 

võimaldav tehnoloogia, mis hõlmab mikro- 

ja nanoelektroonikat, fotoonikat, 

nanotehnoloogiat, biotehnoloogiat, 

kõrgtehnoloogilisi materjale ja uusi 

tootmissüsteeme. See valdkonnaülene 

teadmiste- ja kapitalimahukas tehnoloogia 

on oluline mitmes sektoris, mis panevad 

aluse Euroopa tööstuse märkimisväärsele 

konkurentsieelisele. Ühtne tegutsemisviis, 

millega edendatakse progressi võimaldava 

tehnoloogia kombineerimist, lähendamist 

ja vastastikust täiustamist erinevates 

innovatsioonitsüklites ja väärtusahelates, 

võib anda paljulubavaid uurimistulemusi 

ning avada tee uutele 

tööstustehnoloogiatele, toodetele, 

teenustele ja uudsetele kasutusviisidele (nt 

kosmosevaldkonnas, transpordis, 

keskkonnas, tervishoius, põllumajanduses 

jm). Seetõttu kasutatakse paindlikult ära 

progressi võimaldava tehnoloogia ja 

lihtsalt progressi võimaldava tehnoloogia 

omavaheline koostoime kui tähtis 

innovatsiooniallikas. See täiendab 

progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 

teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 

saadavat toetust, mida liikmesriigid või 

piirkondlikud ametiasutused võivad anda 

ühtekuuluvuspoliitika fondidest aruka 
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spetsialiseerumise strateegiate alusel. spetsialiseerumise strateegiate alusel. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 

nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma. 

Keskendutakse sellele, kuidas suunata 

nanotehnoloogia ühiskonnale kasu tooma, 

võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet. Lisaks 

riskihindamisele hinnatakse 

nanotehnoloogia eri rakenduste 

sotsiaalset aktsepteeritavust. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 

innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 

Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 

võimaldava tehnoloogia valdkonnas 

juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 

biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 

juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 

ühendamine. 

Tugev teaduslik, tehnoloogiline ja 

innovatsioonibaas biotehnoloogias aitab 

Euroopa tööstusel jõuda selle progressi 

võimaldava tehnoloogia valdkonnas 

juhtpositsioonile. Seda tugevdab veelgi 

biotehnoloogia kasutamise üldiste riskide 

juhtimise ja ohutuse hindamise aspektide 

ühendamine, millega tagatakse ohutu tee 

rakendamiseni. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 

Elussüsteeme käsitlevate teadmiste 

laiendamise abil annab biotehnoloogia 

palju uusi kasutusviise ning suurendab 

liidu tööstusbaasi ja innovatsioonivõimet. 

Biotehnoloogia suureneva tähtsuse näited 
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on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 

biokemikaalid, mille turuosa suureneb 

2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 

kemikaalitootmisest. Mitu 

keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist on 

biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 

miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside tohutu 

potentsiaali kasutamiseks, et saada 

uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 

tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 

Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

on mitmesugune tööstuslik kasutus, nagu 

biokemikaalid, mille turuosa suureneb 

2015. aastaks hinnanguliselt 12–20 %ni 

kemikaalitootmisest, ning 

põllumajanduslikud rakendused, 

sealhulgas põllukultuuride kasvatamine, 

mis on toidutootmise väärtusahela 

lähtepunkt, ning biomajandus tervikuna. 

Mitu keskkonnahoidliku keemia 12 reeglist 

on biosüsteemide valikulisuse ja tõhususe 

tõttu suunatud ka biotehnoloogiale. 

Võimalikku majanduslikku koormust liidu 

ettevõtetele saab vähendada, kui kasutada 

biotehnoloogia protsesside ja biotoodete 

CO2-heitkoguse vähendamise potentsiaali, 

mis on 2030. aastaks hinnanguliselt 1–2,5 

miljardit CO2-ekvivalenttonni aastas. 

Euroopa biofarmakoloogia sektoris on juba 

praegu umbes 20 % ravimitest ja 50 % 

uutest ravimitest loodud biotehnoloogia 

abiga. Samuti loob biotehnoloogia uusi 

võimalusi mereressursside tohutu 

potentsiaali kasutamiseks, et saada 

uuenduslikke kasutusviise tööstuses, 

tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. 

Kujunev merebiotehnoloogia sektor kasvab 

prognooside kohaselt 10 % aastas. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Biotehnoloogiapõhised 

tööstusprotsessid 

(b) Biotehnoloogiapõhised tooted ja 

protsessid 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.4.3 – alapunkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tööstusbiotehnoloogia arendamine, et 

luua konkurentsivõimelisi tööstustooteid ja 

-protsesse (nt kemikaalid, tervis, 

kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

tekstiil, tärklis ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonnaaspektid. 

Biotehnoloogia arendamine, et luua 

konkurentsivõimelisi tooteid ja protsesse 

(nt kemikaalid, ehitus, tervis, 

kaevandamine, energia, tselluloos ja paber, 

tekstiil, tärklis, põllumajanduslik tootmine 

ja toiduainetööstus), ja selle 

keskkonnaaspektid. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 

VKEdele 

(b) Toetus teadusuuringumahukatele 

VKEdele kõikides valdkondades, 

sealhulgas põllumajanduses. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) VKEde innovatsioonivõime 

suurendamine 

(c) VKEde innovatsioonivõime 

suurendamine kõikides valdkondades, 

sealhulgas põllumajanduses. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 

et parandada innovatsioonitingimusi ja 

kaotada konkreetsed takistused, mis 

eelkõige ei võimalda uuenduslikel VKEdel 

Toetatakse turust ajendatud innovatsiooni, 

et parandada innovatsioonitingimusi ja 

kaotada eelkõige uuenduslike VKEde 

kasvu piiravad konkreetsed takistused, sh 

sidususe puudumine tehnoloogiliste 
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kasvada. uuenduste ja liidu õigusaktide vahel, eriti 

põllumajanduse valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 

järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 

ning tõhusatest uuringuprogrammidest. 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite mõistmisest, näiteks et on olemas 

seos inimeste ja loomade tervise vahel, 
tulemuslikest ennetusvahenditest, näiteks 

vaktsiinidest, tõhusast tervisekontrollist 

ning haiguste järelevalvest ja haigusteks 

valmisolekust ning tõhusatest 

uuringuprogrammidest, mis hõlmavad ka 

antibiootikumide kasutamist 

veterinaarmeditsiinis. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- merendusuuringud 

ning biomajandus 

2. Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus ja metsandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus 

 

Muudatusettepanek  27 

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 

Erieesmärk on kindlustada piisav ohutu ja 

kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel 

põhinevate toodete varu, arendades selleks 
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konkurentsivõimelise ja vähese CO2-

heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 

ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 

ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 

teenuseid. See kiirendab üleminekut 

jätkusuutlikule Euroopa biomajandusele. 

konkurentsivõimelise ja vähese CO2-

heitega tarneahelate kõrval välja tootlikud 

ja ressursitõhusad esmatootmissüsteemid 

ning edendades asjakohaseid ökosüsteemi 

teenuseid. See kiirendab üleminekut 

jätkusuutlikule konkurentsivõimelisele 

Euroopa biomajandusele. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

nimel, kliimamuutuse mõjudega eeskätt 

esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toiduvaru Euroopa ning kogu maailma 

suurenevale elanikkonnale. Hinnangute 

kohaselt peavad maailma toiduvarud 

suurenema 70 %, et toita 2050. aastaks 9 

miljardi suurust maailma elanikkonda. 

Põllumajandus tekitab ligikaudu 10 % liidu 

kasvuhoonegaasi heitest ja samal ajal, kui 

heitkogused Euroopas vähenevad, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 

säilitama samal ajal oma 

konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Näiteks visatakse 

hinnangute kohaselt ära 30 % kogu 

Lähimatel aastakümnetel peab Euroopa 

tulema toime suurema konkurentsiga 

piiratud ja ammenduvate loodusvarade 

(eelkõige vee, maa ning fossiilse süsiniku 

varude) nimel, kliimamuutuse mõjudega 

eeskätt esmatootmise süsteemidele 

(põllumajandusele, metsandusele, 

kalandusele ja vesiviljelusele), vajadusega 

pakkuda jätkusuutlikku, ohutut ja kindlat 

toidu ja joogivee varu Euroopa ning kogu 

maailma suurenevale elanikkonnale. 

Hinnangute kohaselt peavad maailma 

toiduvarud suurenema 70 %, et toita 

2050. aastaks 9 miljardi suurust maailma 

elanikkonda. Põllumajandus tekitab 

ligikaudu 10 % liidu kasvuhoonegaasi 

heitest ja samal ajal, kui heitkogused 

Euroopas vähenevad, peamiselt tänu 

uuendustele tootmistõhususe tehnika 

valdkonnas ja kariloomade arvu 

vähendamisele mõnedes piirkondades, 

suureneb üleilmne põllumajanduse 

tekitatav heide prognooside kohaselt 

2030. aastaks kuni 20 %. Olukorras, kus 

fossiilse süsiniku varud vähenevad 

(oletatavalt väheneb nafta ja vedelgaasi 

tootmine 2050. aastaks ligikaudu 60 %), 

peab Euroopa tagama ka piisava tooraine-, 

energia- ja tööstustoodangu varu ning 

säilitama samal ajal oma 

konkurentsivõime. Biojäätmed (mida tekib 

liidus hinnangute kohaselt aastas kuni 138 
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arenenud riikides toodetud toidust. On 

vaja suuri muutusi, et seda liidus 

2030. aastaks 50 % võrra vähendada. 

Lisaks ei takista riigipiirid looma- ja 

taimekahjurite ning -haiguste, sealhulgas 

zoonoossete haigusetekitajate ja toidust 

pärineva patogeeni levimist. Kuigi 

riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 

liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 

ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab käsitlusviiside 

paljusust. 

miljonit tonni, millest 40 % ladustatakse) 

tähendavad väga suurt probleemi ja 

kulusid, hoolimata oma võimalikust 

lisaväärtusest. Eurostati andmetel 

visatakse ainuüksi Euroopa Liidus aastas 

ära 89 miljonit tonni toitu ehk 180 kg 

inimese kohta. Seepärast tuleb võtta 

meetmeid, et vähendada toidu 

äraviskamist (2030. aastaks vähemalt 50% 

võrra), vältida toidu raiskamist ja 

taaskasutada toitu, mis vastasel juhul ära 

visataks, lisaks on vaja täiendavaid 

algatusi põllumajanduslike biojäätmete 

tulusaks ärakasutamiseks. Samuti tuleks 

korraldada uuringuid, mille käigus 

sobivat metoodikat kasutades 

toidujäätmeid analüüsida ja 

kvantifitseerida. Lisaks ei takista riigipiirid 

looma- ja taimekahjurite ning haiguste, 

sealhulgas zoonoossete haigusetekitajate ja 

toidust pärineva patogeeni levimist. Kuigi 

riiklikud ennetusmeetmed on vajalikud, on 

liidu tasandi meetmed lõpliku kontrolli ja 

ühtse turu tõhusa toimimise seisukohast 

üliolulised. Probleem on keeruline, 

mõjutab suurt hulka üksteisega seotud 

sektoreid ning nõuab täiendavat 

sektoritevahelist koostoimet ja 
käsitlusviiside paljusust. 

Selgitus 

Toidu raiskamisel on tõsised keskkonnakaitselised, sotsiaalmajanduslikud, toitumuslikud ja 

eetilised tagajärjed; seda esineb toiduahela igal astmel nii tööstus- kui arenguriikides. 

Seetõttu on ülimalt oluline vähendada raiskamist nii teabekampaaniate abil kui ka uusi 

tehnoloogilisi võimalusi otsides, näiteks pakendamise või toidu säilitamise valdkonnas. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 

Bioloogiliste ressursside ja ökosüsteemide 

pakutavaid võimalusi võiks kasutada palju 

säästvamal, tulemuslikumal ja sidusamal 
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viisil. Näiteks metsast pärineva biomassi 

ning põllumajandusest, veest, tööstusest ja 

ka olmest pärineva jäätmevoo võimalusi 

võiks paremini ära kasutada. 

viisil. Näiteks metsast ja põllumajandusest 

pärineva biomassi ning põllumajandusest, 

veest, tööstusest ja ka olmest pärineva 

jäätmevoo võimalusi võiks paremini ära 

kasutada. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 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 

Täiel määral toimiv Euroopa biomajandus, 

mis hõlmab jätkusuutlikku tootmist 

maismaa- ja veekeskkonnast pärinevatest 

taastuvatest ressurssidest ning nende 

muutmist toiduks ja söödaks, 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. Erilisi jõupingutusi 

tuleks teha selleks, et tagada 

põllumajandustootjate ja nende 

esindusorganisatsioonide osalemine 

teadmiste vahetuses ning teadusuuringute 

prioriteetide määratlemisel. Teadlasi 

tuleks stimuleerida teadmiste vahetuses 

osalema, ka siis kui see puudutab juba 
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neid kiirendada. läbi viidud uuringuid. 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. 

Selgitus 

Teadmiste vahetamise meetmeid tuleb spetsiaalselt kohandada põllumajandustootjatele ja 

nende esindusorganisatsioonidele sobivaks, kuna nimetatutel on ettevõtetega võrreldes 

keerulisem sellises tegevuses osaleda. Tuleks kuulata põllumajandustootjate arvamusi 

uurimisprioriteetide kohta. Teadlasi huvitab tavaliselt eelkõige uute teadusuuringute 

korraldamine, mitte niivõrd juba tehtu selgitamine ja arutamine selle rakendamisest huvitatud 

mittespetsialistidega. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Säästev põllumajandus ja metsandus (a) Säästev ning konkurentsivõimeline 

põllumajandus ja metsandus 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

mis on nii ressursitõhusad (sealhulgas 

vähese CO2-heitega) kui ka vastupidavad, 

Eesmärk on varuda piisavalt toitu, sööta, 

biomassi ja muid tooraineid ning kaitsta 

samal ajal loodusressursse ja tõhustada 

ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas saada 

hakkama kliimamuutusega ja seda 

leevendada. Tegevuses keskendutakse 

jätkusuutlikumatele ja tootlikumatele 

põllumajandus- ja metsandussüsteemidele, 

mis on nii ressursitõhusamad (sealhulgas 

kooskõlas toitainete ja energiatõhususe 
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ning samal ajal maapiirkondade 

elatusvahendite edendamiseks ette nähtud 

teenuste, ideede ja poliitikameetmete 

väljatöötamisele. 

ning vähese CO2-heite eesmärkidega) kui 

ka vastupidavamad, parandades 

põllumajandustoodete kvaliteeti ja 

väärtust, ning samal ajal maapiirkondade 

elatusvahendite ja maal tegutsevate 

uuenduslike VKEde edendamiseks ette 

nähtud teenuste, ideede ja 

poliitikameetmete väljatöötamisele. 

Teadmiste arendamise võime ja 

uuenduste ülevõtmise eesmärk 

põllumajanduses on ümber pöörata 

saagikuse kasvupotentsiaali pidev 

vähenemine Euroopas ning käivitada 

soodne arengusuund liidu 

põllumajandustootmise säästvaks 

tõhustamiseks. Põllumajanduse CO2-

jalajälje vähendamiseks tuleks rõhutada 

lühikeste tarneahelate tähtsust. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 

ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 

ja turustamine säästvamaks ning 

toidusektor konkurentsivõimelisemaks. 

Tegevuse keskmes on kõikidele 

kättesaadav tervislik ja ohutu toit, 

teadlikud tarbijavalikud ja 

konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja tekitatakse 

vähem kõrvalsaadusi, jäätmeid ja 

kasvuhoonegaase. 

Eesmärk on vastata kodanike nõuetele 

ohutu, tervisliku ja taskukohase toidu järele 

ning muuta toiduainete ja sööda töötlemine 

ja turustamine, samuti toidu tarbimine 

säästvamaks ning toidusektor 

konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse 

keskmes on kõikidele kättesaadav 

mitmekesine, tervislik, loomulik, 

kvaliteetne ja ohutu toit, teadlikud 

tarbijavalikud ja konkurentsivõimelised 

toidutöötlemismeetodid, mille juures 

kasutatakse vähem ressursse ja lisaaineid 

ning tekitatakse vähem kõrvalsaadusi, 

jäätmeid ja kasvuhoonegaase. Tarbijad 

peavad tegema teadlikke valikuid ja olema 

teadlikud mitte üksnes ohututest 

toiduainetest, vaid ka 

keskkonnakaitselistest, 

sotsiaalmajanduslikest ja toitumuslikest 

tagajärgedest, mida nende valikud ja 
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toidu raiskamine põhjustavad. Nende 

uuenduste eesmärk peaks ühtlasi olema 

toidujäätmete vähendamine tootmises, 

turustusahelas ja tarbimisetapis. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – alapunkt d 

 

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, 

ressursitõhusamat (sh toitainete, energia, 

süsiniku, vee ja maa kasutuse tõhusus), 

säästvat ja konkurentsivõimelist Euroopa 

biotehnoloogia tööstust, kasutades 

täielikult ära biojäätmete 

kasupotentsiaali. Oluline on luua linna- 

ja maapiirkondade vahel suletud ringkäik. 
Tegevuse keskmes on biomajanduse 

edendamine tavapäraste tööstusprotsesside 

ja toodete ümberkujundamise abil 

biopõhisteks ja energiatõhusateks 

ressurssideks, biokütuste integreeritud teise 

ja kolmanda põlvkonna 

rafineerimistehaste arendamine, 

põllumajanduse ja metsanduse 
esmatootmisest pärineva biomassi ja 

muude jääkide, biojäätmete ja biotoorainel 

põhineva tööstuse kõrvalsaaduste tootmine 

ja kasutamine ning linnapiirkondade 

biojäätmete tõhus muundamine 

põllumajanduslikuks tooraineks. Sellega 

edendatakse uusi turge ja luuakse 

esmatootjatele potentsiaalseid uusi 

tuluallikaid standardimise, 

sertifitseerimiskavade, regulatiivse ja 

tutvustamistegevuse, välikatsete ja muu 

tegevuse toetamise kaudu, võttes arvesse 

biomajanduse mõju maakasutusele ja 

maakasutuse muutustele. 
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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) Uuendustegevuses tuleks 

eelkõige keskenduda veevarude 

põllumajanduslikule kasutamisele, võttes 

arvesse sektori kasvavat veevajadust ning 

tõsiasja, et ränki põuaperioode esineb üha 

sagedamini ja aina suuremates maailma 

piirkondades, sh näiteks Euroopas 

Vahemere piirkonnas. 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. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- merendusuuringud 

ning biomajandus 

(b) Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus ja metsandus, mere- ja 

merendusuuringud ning biomajandus; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IV osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt e – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained 

(e) Kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

ressursside kaitse ning toorainete säästlik 

kasutamine 

 

 



 

RR\922943ET.doc 499/607 PE489.637v03-00 

 ET 

MENETLUS 

Pealkiri Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 

kehtestamine aastateks 2014–2020 

Viited COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

ITRE 

13.12.2011 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

AGRI 

13.12.2011 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Sandra Kalniete 

20.12.2011 

Arutamine parlamendikomisjonis 24.4.2012 31.5.2012   

Vastuvõtmise kuupäev 10.7.2012    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

31 

3 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel 

Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, 

Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz 

García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth 

Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James 

Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, 

Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 

Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc 

Tarabella 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Salvatore Caronna, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, 

Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves 

 



 

PE489.637v03-00 500/607 RR\922943ET.doc 

ET 

 

20.9.2012 

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Ioannis A. Tsoukalas 

 

 

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, 
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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. 

 

 

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. 
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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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

(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 

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; 
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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 

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. 

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 

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 

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 
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turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 

mõju. 

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 

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. 
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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 

tõsine langus. Piisavalt ei ole kasutatud 

võimalust edendada põllumaade, metsade, 

mere ja magevee ökosüsteemi teenuseid 

põllumajanduslike ja keskkonnaalaste 

eesmärkide ning jätkusuutliku tootmise 

lõimimise kaudu. 

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 

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 

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 
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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. 

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. 

 

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 

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 
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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. 

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. 

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 

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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 

Kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide, 

näiteks ookeanide hapestumise, ookeanide 

veeringluse muutuste, merevee 

temperatuuri tõusu, Arktika jää sulamise, 

maa kahjustumise ja kasutamise, 

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 

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 
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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. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

Selgitus 

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

vajadusi. 
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Emma McClarkin 

 

 

LÜHISELGITUS 

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

raamprogramm „Horisont 2020”, soovitakse koondada kogu ELi teadusuuringute ja 

innovatsiooni rahastamine üheainsa programmi alla. Ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks 

kolm prioriteetset valdkonda – tipptasemel teaduse tegemine, juhtpositsioon 

tööstusvaldkonnas ja ühiskonnaprobleemid, ning neile keskenduda. 

Arvamuse koostaja kiidab ettepaneku heaks ning väljendab tugevat toetust pühendumisele 

tipptasemel teaduse tegemisele kui rahastamise põhikriteeriumile. Sellegipoolest märgib 

arvamuse koostaja, et eelmistes teadusuuringute rahastamise programmides sisalduvaid 

Euroopa kultuuripärandit käsitlevaid teadusuuringuid ei ole raamprogrammis „Horisont 2020” 

konkreetselt nimetatud. Arvamuse koostaja soovib seetõttu mainida määruses eraldi ka 

kultuuripärandit  

Peale selle soovib arvamuse koostaja Lissaboni lepingu jõustumisel Euroopa Liidule 

spordivaldkonnas antud uusi pädevusi silmas pidades kasutada ära kõnealuse raamprogrammi 

raames pakutavaid rahastamisvõimalusi, et rõhutada konkreetselt teadusuuringute potentsiaali 

spordivaldkonnas, mille abil saaks parandada Euroopa kodanike üldist tervist ning toetada 

sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasatust.  

Arvamuse koostaja on samuti arvamusel, et naiste rolli teadustegevuses ja 

tehnoloogiavaldkonnas tuleks veelgi suurendada ning akadeemilise teadustegevuse ja 

hariduse rolli innovaatiliste toodete ja uute ettevõtlusmudelite väljatöötamisel VKEde raames 

tuleb tugevdada, et täita juhtalgatuse „Innovaatiline liit” raames võetud kohustust ning muuta 

VKEd dünaamilisemaks ja innovaatilisemaks.  

Keskenduda tuleb kõikidele raamprogrammi „Horisont 2020” tegevustele, et muuta need 
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kättesaadavamaks ja lihtsasti juurdepääsetavaks, ning nõuetekohast tähelepanu tuleks pöörata 

jätkusuutlike hinnamudelite väljatöötamisele teadustööde kirjastamisel.  

Arvamuse koostaja on seisukohal, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

Euroopa lisandväärtust peab uuesti hindama, kuna ei ole kaugeltki selge, kas selle algatuse 

rahastamine annaks suurema väärtuse kui muude prioriteetide rahastamine raamprogrammi 

„Horisont 2020” raames. Arvamuse koostaja teeb seega ettepaneku vähendada Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarvet 1 miljardi euroni ning tagastada ülejäänud 2 

miljardit eurot raamprogrammi „Horisont 2020” eelarvesse, et rahastada spordi- ja 

kultuuripärandi raames esildatud uutest eesmärkidest ja tegevustest tuleneva prioriteetse 

valdkonna reguleerimisala laiendamist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

(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 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima, püüdlema innovatsiooni 

poole ning ärgitama koolitust ja liikuvust. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja töötab välja uusi vahendeid, 

mis aitavad jõuda tipptasemeni. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise radikaalset lihtsustamist, 

rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 

liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise radikaalset lihtsustamist, 

rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
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juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 

Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 

juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 

tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 

vahehindamise tulemusena selgunud 

olulistele õppetundidele ning toetas 

27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku. 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 

Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 

juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 

tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 

vahehindamise tulemusena selgunud 

olulistele õppetundidele ning toetas 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

kutsudes samas oma 27. septembri 

2011. aasta resolutsioonis üles 

kahekordistama eelarvet võrreldes 

seitsmenda raamprogrammiga. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel 

teadusuuringutest turuni. Programm 

„Horisont 2020” peaks toetama 

innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020” (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) keskendutakse kolmele 

prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 

et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 

maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 

soodustamine, et toetada ettevõtlust, 

sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 

ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 

strateegias nimetatud probleemidega, 

toetades kõiki tegevusi teel alus- ja 

rakendusuuringutest turu ja ühiskonnani. 

Programm „Horisont 2020” peaks toetama 

teadusuuringute- ja innovatsiooniahela 

kõiki etappe, eelkõige ühiskonnale ja 

turule lähimaid tegevusi, kaasates 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 

mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni ning meetmeid, mis võivad 

edendada sotsiaalset kaasatust kõigis 

kogukondades, ning sellega püütakse 

rahuldada liidu paljude erinevate 

poliitikavaldkondade vajadusi 

teadusuuringute järele, keskendudes 

toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
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„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 

ka Euratomi asutamislepingu kohase 

tuumauuringute ja koolituse programmi 

kaudu. 

teadmiste võimalikult laialdasele 

kasutamisele ja levitamisele kuni nende 

sotsiaalse ja/või äriotstarbelise 

kasutamiseni. Programmi „Horisont 2020” 

prioriteete tuleks toetada ka Euratomi 

asutamislepingu kohase tuumauuringute ja 

koolituse programmi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Tuleb rõhutada, et kõik 

raamprogrammi „Horisont 2020” raames 

toimuvad tegevused peavad olema avatud 

uutele osalejatele, et saavutada partnerite 

laialdasem koostöö kogu Euroopa Liidus 

ja luua integreeritud Euroopa 

teadusruum. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

(15) Programmi „Horisont 2020” 

tähtsaimad eesmärgid on lihtsustamine ja 

selgus, mis peaksid täiel määral kajastuma 

selle ülesehituses, eeskirjades, 

finantshalduses ja rakendamises. 

Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
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halduskulusid ja finantsvigu. peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ning finantsvigu ja 

kõrvalekaldeid. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Ülikoolid täidavad põhjapanevat 

rolli liidu teaduslikus ja tehnilises baasis 

peamiste tippteadusasutustena nii 

koolitamisel kui ka teadusuuringute 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Raamprogrammiga „Horisont 

2020” tuleks toetada Euroopa 

kultuuripärandi tunnustamist ning 

keskenduda selle tähtsusele 

osalusühiskonna arengus nii 

Teadusuuringute Ühiskeskuse kaasamise 

abil kui ka ühiskonnaprobleeme hõlmava 

prioriteetse valdkonna kaudu. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17a) Et Euroopa Parlament saaks täita 

oma poliitilise kontrolli ülesannet ja 

tagada läbipaistvuse ning vastutuse, nagu 

on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingus, peaks komisjon nõuetekohaselt 

ja õigel ajal teavitama Euroopa 
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Parlamenti kõikidest asjakohastest 

programmi rakendamise aspektidest, 

sealhulgas tööprogrammide 

ettevalmistamine ja koostamine, eelarve 

jaotuse täideviimine ja võimalik 

kohandamisvajadus ning tulemuslikkuse 

näitajate väljatöötamine seoses 

taotletavate eesmärkide ja oodatud 

tulemustega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda ainult 

teatavate liikmesriikide osalusega 

lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. 

(19) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisega võivad kaasneda – 

eritingimuste korral – ainult teatavate 

liikmesriikide osalusega lisaprogrammid, 

liidu osalemine mitme liikmesriigi 

läbiviidavates programmides, 

ühisettevõtete loomine või muud ELi 

toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

sätestatud kokkulepped. Kõnealustel 

lisaprogrammidel või kokkulepetel peaks 

olema selge ELi lisandväärtus, need 

peaksid põhinema tõelistel partnerlustel, 

täiendama teisi raamprogrammi 

„Horisont 2020” kohaseid meetmeid ja 

olema nii kaasavad kui võimalik 

liikmesriikide ja liidu tööstuse osaluse 

seisukohalt. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 

avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 

programmis „Horisont 2020” soodustada 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 

ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 

avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 

programmis „Horisont 2020” soodustada 
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kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 

osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 

seotud küsimustega tegelemises, edendades 

selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 

teadmised paremini kättesaadavaks, 

töötades välja vastutustundlikud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

tegevuskavad, millega reageeritakse 

kodanike ja kodanikuühiskonna 

mureküsimustele ja ootustele, ning 

soodustades nende osalust programmi 

„Horisont 2020” tegevustes. 

kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 

osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 

seotud küsimustega tegelemises, edendades 

selleks teadusharidust, haridust üldiselt ja 

teabevahetust, muutes teaduslikud 

teadmised ja teadusuuringute tulemused 

paremini kättesaadavaks, töötades välja 

vastutustundlikud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskavad, millega 

reageeritakse kodanike ja 

kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 

ootustele, ning soodustades nende osalust 

programmi „Horisont 2020” tegevustes. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Teaduslikud väljaanded toodavad 

iseenesest lisandväärtust ning on 

erakordselt olulised teadmiste 

levitamiseks, seega tuleks eelisjärjekorras 

saavutada tasakaal vajaduse vahel 

töötada välja jätkusuutlikud 

maksemudelid, mis katavad tootmiskulud, 

ja vajaduse vahel tagada teadlastele, 

teadusasutustele, ettevõtetele ja 

kodanikele vaba juurdepääs teaduslikule 

teabele ning võimalusele seda jagada ja 

kasutada. Teadmiste ringluse ja 

kasutamise suurendamine ja võimalikult 

suure juurdepääsu võimaldamine 

sellistele publikatsioonidele, vaba avatud 

sidusjuurdepääs teaduspublikatsioonidele, 

mida hõlmas juba seitsmes 

raamprogramm, peaks olema kõikide 

selliste publikatsioonide üldpõhimõte, 

mida rahastatakse täielikult või suuremas 

osas programmist „Horisont 2020”. 

Lisaks tuleks programmi „Horisont 2020” 

raames katsetada internetipõhise avatud 

juurdepääsu võimaldamist andmetele, mis 

on saadud või kogutud avalikest 

vahenditest rahastatud teadusuuringute 

raames. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 b) Raamprogrammis „Horisont 2020” 

tuleks toetada kõrgetasemelisi 

teadusuuringuid kultuurilise 

mitmekesisuse kohta ja traditsiooniliste 

teadmiste kaitsmist, sh koostöös 

kolmandate riikidega, kasutades selliste 

teadmise säilitamiseks ja kaitsmiseks 

täielikult ära uusi digitaaltehnoloogiaid. 

Eriti oluline on uurida võimalust kaasaja 

teaduse ja kohalike teadmiste vahelise 

koostoime loomiseks. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 c) Raamprogramm „Horisont 2020” 

peab toetama jõupingutusi, mida 

liikmesriigid ja Euroopa Liit teevad 

praeguse majanduskriisi ületamiseks, 

jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks 

ning konkurentsivõime tõstmiseks. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 d) Samuti tuleb raamprogrammi 

„Horisont 2020” raames toetada 

teadusuuringute mitmekesisust, 

akadeemiliste ja teaduspublikatsioonide 
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keelelist mitmekesisust, sh koostöös 

kolmandate riikidega, samuti 

teadustegevuse sõltumatusel põhinevate 

kutse-eetika põhimõtete järgimist ning 

samaväärsete publikatsioonide 

valideerimist. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 

koostada tihedas koostöös kõikide 

valdkondade sidusrühmadega ja need 

peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 

võimalik arvestada muutustega. Kogu 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 

kasutada asjaomaseid struktuure nagu 

Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 

kavandamise algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

tehnoloogia, tööstuse, poliitika, ühiskonna 

ja kultuurisektori muutuvatele 

võimalustele ja vajadustele. Selleks tuleb 

tegevuskavad koostada tihedas koostöös 

kõikide valdkondade sidusrühmadega ja 

need peavad olema piisavalt paindlikud, et 

oleks võimalik arvestada muutustega. 

Kogu programmi „Horisont 2020” 

rakendamise ajal tuleb küsida nõu 

väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 

struktuure nagu Euroopa 

tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 

algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Et olla suuteline konkureerima 

üleilmselt, käsitleda tulemuslikult suuri 

ühiskonnaprobleeme ja saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid, 

peaks liit kasutama täielikult ära oma 

inimressursse. Raamprogramm „Horisont 

2020” peaks olema katalüsaator ja 

mõjukas stiimul Euroopa teadusruumi 

väljakujundamiseks, toetades 
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valdkondadeüleseid meetmeid, mis 

meelitavad ligi, säilitavad ja arendavad 

teadusuuringute ning innovatsiooni 

võimalusi. Et selle eesmärgini jõuda ja 

tõhustada teadmussiiret ja teadustöötajate 

kvantiteeti ja kvaliteeti, peaksid 

inimkapitali suurendamise meetmed, 

sealhulgas need, mis keskenduvad 

eelkõige noortele ja naistele, olema 

kõikide liidu rahastatavate 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

meetmete tavapärane osa. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus ja aitama kaasa jõupingutustele 

teha seda konkurentsi alusel. Piisavat 

tähelepanu tuleb pöörata Euroopa teadlaste 

hartale ja teadlaste töölevõtmise juhendile 

ning teistele asjaomastele raamistikele, mis 

on sätestatud seoses Euroopa 

teadusruumiga, arvestades sealjuures siiski, 

et need on vabatahtlikud. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Raamprogramm „Horisont 2020” 

peaks toetama teadusuuringuid 

humanitaarvaldkonnas – eriti 

valdkondades, mis loovad teadmisi – alus- 

ja rakendusuuringute kaudu ja aitama 

kaasa uute oluliste tõendite või uute 
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käsitlusmeetoditega interdistsiplinaarsete 

teadusuuringute uute valdkondade ja uute 

töökohtade loomisele, kultuuripärandi 

säilitamisele ja panustama Euroopa kui 

humanistliku traditsiooni hälli ning 

maailma peamise turismisihtkoha 

jätkusuutlikkusse, kuna on oluline 

tunnustada täppis- ja humanitaarteaduste 

rolli nendes valdkondades kooskõlas 

erieesmärgiga luua „kaasav, innovatiivne 

ja turvaline ühiskond”. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Raamprogrammis „Horisont 2020” 

tuleks kasutada ära ELile Euroopa Liidu 

toimimise lepinguga spordivaldkonnas 

antud pädevused, lihtsustades selles 

valdkonnas juurdepääsu 

teadustegevusele, pidades eriti silmas 

füüsilise aktiivsuse tervise ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse aspekte ning selle 

potentsiaali strateegia „Euroopa 2020” 

eesmärkide saavutamisele kaasa 

aitamisel. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” 

raames võetud meetmetega tuleks tagada 

täielik kooskõla tulevase elukestva õppe 

programmiga ning toetada nende 

koostoimet, seotust ja ühendamist muude 

Euroopa Liidu poliitikavaldkondade alla 

kuuluvate programmidega. Väga oluline 

roll on doktorantide liikuvusel 

raamprogrammi „Horisont 2020” raames, 

mis tulevase elukestva õppe programmi ja 

muude hariduse rahastamise allikate 
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kõrval peaks toetama Bologna protsessi ja 

naabruspoliitikat nende vastastikuse 

täiendavuse parandamiseks muude ELi 

programmidega hariduse valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Selleks et suurendada 

raamprogrammi „Horisont 2020” mõju, 

tuleks erilist tähelepanu pöörata 

multidistsiplinaarsetele ja 

interdistsiplinaarsetele lähenemisviisidele 

kui oluliste teaduslike edusammude 

vajalikele tahkudele. Läbimurre teaduses 

toimub sageli valdkondade piiridel või 

puutepunktides. Lisaks nõuab nende 

probleemide ja väljakutsete keerukus, 

millega Euroopa silmitsi seisab, 

lahendusi, milleni saab jõuda ainult siis, 

kui mitu valdkonda teevad koostööd. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” tekitada 

suurem koostoime teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate riiklike ja 

piirkondlike programmide vahel, see võib 

esineda ka avaliku sektori sisese 

partnerluse vormis. 

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 

mõjukuse saavutamiseks tuleb 

programmiga „Horisont 2020” luua 

tihedam koostöö teadusuuringuid ja 

innovatsiooni toetavate piirkondlike, 

riiklike ja riikideüleste programmide vahel, 

see võib esineda ka avaliku ja erasektori 

partnerluse vormis, aga peaks siiski 

ennekõike lähtuma avalikust huvist. 

 

Muudatusettepanek  24 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” 

raames tuleb tihendada eritingimustel 

koostööd naaberriikidega, pöörates erilist 

tähelepanu idapartnerluse riikidele. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” 

kõikides tegevustes osalemise eeskirjad 

peaksid olema lihtsad, selged ja kergesti 

kättesaadavad. Eeskirjades tuleks võtta 

nõuetekohaselt arvesse asjaolu, et 

teatavate teadusuuringute tüüpide puhul 

võib ligipääs erasektori vahenditele olla 

lihtsam. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 

ning mis soodustab innovatsiooni, 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 

poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 

ärakasutamist. 

Käesolevas määruses kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 

2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 

2020””) ning raamistik, mille alusel liit 

toetab teadus- ja innovatsioonitegevust, 

eesmärgiga tugevdada Euroopa 

teaduslikku ja tehnoloogilist baasi, tagada 

intellektuaalse kapitali arendamine ja 

edendada hüvesid ühiskonna jaoks, 

sealhulgas innovatsiooni, teadusuuringute 

ja tehnoloogia arendamise poliitika 

ühiskondliku ja tööstusliku potentsiaali 

paremat ärakasutamist. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

erainvesteeringute suurendamise 

vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 

tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

majanduskasvu ja konkurentsivõime. 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegia 

elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute 

ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 

strateegilist raamistikku ning toimides nii 

avaliku ja erasektori investeeringute 
suurendamise vahendina, luues uusi 

töövõimalusi, edendades majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning tagades Euroopa pikaajalise 

jätkusuutliku majanduskasvu ja 

konkurentsivõime. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist 

konkreetsete ja näidismeetmete abil, mis 

edendavad struktuurimuutusi Euroopa 

teadus- ja innovatsioonisüsteemides. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

 

Muudatusettepanek  29 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tipptasemel teadus; (a) tipptasemel teadus, sealhulgas 

humanitaarvaldkonna alus- ja 

rakendusuuringud; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ühiskonnaprobleemid. (c) ühiskonnaprobleemid, sealhulgas alus- 

ja rakendusuuringud sotsiaalteadustes. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Raamprogramm „Horisont 2020” 

aitab kaasa teadlaste karjääri 

atraktiivsusele kogu Euroopas ja 

leevendab ajude väljavoolu mõju. Selle 

tulemusena rakendatakse seda viisil, et 

edendada ühtse turu loomist teadlastele, 

eelkõige võimaldades asjakohastel 

mehhanismidel vähendada teadlaste 

tasustamise erinevusi kõnealuse 

programmi alusel. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 

nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
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on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 

nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 

tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 

ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 

innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 

organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte. 

on praeguse õppetegevuse ja 

olemasolevate teadusuuringute osa ja 

neid saab kohandada vastavalt vajaduste 

muutumisele ning nende väljatöötamisel 

arvestatakse teaduse, tehnoloogia, 

innovatsiooni, tööturgude ja ühiskonna 

pideva arenguga, kusjuures teadus hõlmab 

iga akadeemilise uurimistöö valdkonda ja 
innovatsioon hõlmab sotsiaal-

majanduslikke, kultuurilisi ja 

organisatsioonilisi aspekte. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- 

ja innovatsioonitegevuses. 

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise tasakaalu tulemuslik edendamine 

kõikides programmides, 

hindamiskomisjonides, eksperdi- ja 

nõuanderühmades ning mis tahes 

otsustusorganis, mis on olemas või 

luuakse selle rakendamiseks. Sel 

eesmärgil töötatakse välja eesmärgid ja 

rakendatakse asjakohaseid meetmeid, mis 

on kavandatud selleks, et nende 

eesmärkideni jõuda. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) inimese genotüübi muutmisele 

suunatud teadusuuringud, mis võivad 

sellised muutused päritavaks muuta; 

(b) inimese genotüübi muutmisele 

suunatud teadusuuringud; 

 

Muudatusettepanek  35 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) partnerlusepõhised teadusuuringud 

ja võrgustike loomine, et tagada parem 

kvaliteet kavandamisel. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades. 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades, 

järgides seejuures kõikide sidusrühmade 

huve. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) algatused, et julgustada varasest east 

huvi teaduste vastu, korraldades näiteks 

teaduskeskuste avatud uste päevi;  

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) meede, mille abil suurendada 

Euroopa teadus- ja uurimistöö preemiate 

mainet. 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon astub vajalikke samme, 

tagamaks, et käesoleva määruse alusel 

rahastatavate meetmete rakendamisel 

kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 

pettuse, korruptsiooni ja muu 

ebaseadusliku tegevuse vastu 

ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 

alusetult väljamakstud summade 

sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 

tuvastamise korral tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate 

karistustega. 

1. Komisjon võtab asjakohaseid meetmeid, 

millega tagatakse, et käesoleva määruse 

alusel rahastatavate meetmete 

rakendamisel kaitstakse liidu finantshuve 

pettuse, korruptsiooni ja muu 

ebaseadusliku tegevuse eest 

teaduskeskuste tõhusa haldamisega, 

ennetavate meetmetega, tõhusa 

kontrollimisega ning juhul, kui avastatakse 

eeskirjade eiramise juhtumeid, valesti 

väljamakstud summade tagasinõudmisega 

ning vajaduse korral mõjusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate 

karistustega. 

  

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 7 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab andekatel ja loova 

mõtlemisega teadlastel uurida oma 

meeskonnaga kõige paljulubavamaid 

teemasid teaduse eesliinil. 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab mis tahes 

teadusvaldkonnas töötavatel andekatel ja 

loova mõtlemisega teadlastel uurida oma 

meeskonnaga kõige paljulubavamaid 

teemasid teaduse eesliinil. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 7 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 

suurendada Euroopa võimet teha 

tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 

soodustatakse eri teadusharude vahelist 

koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 

teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 

tehnoloogia kõige paljulubavamate, 

kujunemisjärgus olevate valdkondade 

arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid või valdkonnaüleseid 

teadusuuringuid, et suurendada Euroopa 

võimet teha tipptasemel ja pöördelisi 

uuendusi. Selleks soodustatakse eri 

teadusharude vahelist koostööd täiesti uutel 

ja riskantsetel teemadel ning kiirendatakse 

teaduse ja tehnoloogia kõige 

paljulubavamate, kujunemisjärgus olevate 

valdkondade arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 7 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 

edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 

innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 

ning toetatakse täiendatavalt liidu 

asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 

koostööga. 

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 

arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 

edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 

innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 

ning toetatakse täiendatavalt liidu 

asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 

koostööga, et hoida ja meelitada andekaid 

inimesi elama ja töötama Euroopa Liidus. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 14 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu; 

(a) tervishoid, demograafiline muutus ja 

heaolu, sealhulgas sporditegevusest 

osavõtmise kaudu; 

 

Muudatusettepanek  44 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 14 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond. 

(f) kaasav, haritud, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, haritud, 

innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 

keskendutakse toetamisel rahvusvahelise, 

liidu, riikliku ja piirkondliku tasandi 

poliitika kujundamise jaoks tugeva 

tõendusmaterjalide pagasi loomisele. 

Paljude probleemide üleilmsust arvestades 

on iga probleemi lahendamise lahutamatu 

osa strateegiline koostöö kolmandate 

riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Kaasav, haritud, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

Erieesmärgi „Kaasav, haritud, 

innovatiivne ja turvaline ühiskond” alla 

kuulub ka teadusuuringute ja innovatsiooni 

vahelise lõhe kaotamine erimeetmetega, 

mille abil püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 
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piirkondades. piirkondades. Erieesmärk hõlmab ka 

meetmeid, strateegiaid, meetodeid ja 

vahendeid, mida on vaja dünaamilise ja 

jätkusuutliku Euroopa kultuuripärandi 

säilitamiseks. 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid ja paremaid 

karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 

parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 

tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad. 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid, paremat teadustaristut 

ja paremaid karjäärivõimalusi selgitabki, 

miks maailma parimad teadlased, kaasa 

arvatud kümned tuhanded liidu teadlased, 

sinna lähevad. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 

pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 

tippteadlastele ja nende meeskondadele 

pöördeliste ja paljulubavate, kuid 

riskantsete teadusuuringutega 

tegelemiseks. 

ERC põhitegevus on pakkuda toetusena 

pikaajalist ligimeelitavat rahastamist 

tippteadlastele ja nende meeskondadele 

pöördeliste ja paljulubavate, kuid 

riskantsete teadusuuringutega 

tegelemiseks. Sellest seisukohast tuleks 

teadusuuringuid kui teaduslikku 

menetlust tunnustada eranditult kõikides 

inimeste teadmiste valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

teadlaste meeskonnad, kes töötavad 

Euroopas. Lisaks püüab ERC ergutada 

Euroopas tervet konkurentsi. 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase mis tahes teadmiste 

valdkonnas. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

teadlaste meeskonnad, kes töötavad 

Euroopas. Lisaks püüab ERC ergutada 

Euroopas tervet konkurentsi. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajalikud reformid peavad algama 

teadlaste karjääri esimestes etappides – 

nende doktoriõppes või samaväärses 

kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 

tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 

mis sobiks suurest konkurentsist 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning nende 

valdkondadevahelisusest tingitud 

vajadustega. Selleks et teadlastel 

kujuneksid välja innovatsioonioskused, 

mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 

vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 

teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 

jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 

teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 

tagasihoidlik – aastal sai teises 

liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 

doktorantidest, kuid 2030. aastaks 

soovitakse see näitaja viia 20 %ni. 

Vajalikud reformid peavad algama 

teadlaste karjääri esimestes etappides – 

nende doktoriõppes või samaväärses 

kraadiõppes. Euroopa peab välja töötama 

tipptasemel uuenduslikud koolituskavad, 

mis sobiks suurest konkurentsist 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas ning nende 

valdkondadevahelisusest tingitud 

vajadustega. Selleks et teadlastel 

kujuneksid välja innovatsioonioskused, 

mida tuleviku töökohtadel vaja läheb, on 

vaja ettevõtete, kaasa arvatud VKEde ja 

teiste sotsiaal-majanduslike tegutsejate 

jõulist osalust. Samuti on vaja suurendada 

teadlaste liikuvust, sest praegu on see liiga 

tagasihoidlik – aastal sai teises 

liikmesriigis koolitust ainult 7 % Euroopa 

doktorantidest, kuid 2030. aastaks 

soovitakse see näitaja viia 20 %ni. Seetõttu 

tuleb mis tahes teadusala doktorante 

selgelt määratleda uue haridus-, koolitus-, 

noorte- ja spordiprogrammi ühe 

olulisema sihtrühmana, tagades nende 

vahendite vastastikuse täiendavuse 
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raamprogrammiga „Horisont 2020”. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 

karjääriväljavaated. 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, mis 

võimaldavad teadlastel arendada oma 

teadustööprogrammi ja kus osalevad 

erinevate riikide ülikoolid, 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega arenevad ja paranevad nii avaliku 

kui ka erasektori noorte kraadiõppe 

teadlaste karjääriväljavaated. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt b – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades. Samuti toetatakse 

võimalusi teaduskarjääri pärast pausi 

jätkata. 

Põhitegevuseks on ärgitada kogenud 

teadlasi liikuvuse abil laiendama või 

süvendama oma oskusi, luues neile 

ahvatlevaid karjäärivõimalusi ülikoolides, 

uurimisasutustes, ettevõtetes, VKEdes ning 

teistes Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslikes rühmades, pöörates 

tähelepanu noorte tähtsusele 

teadussektoris ja pakkudes teadlastele 

koolituse võimalust ja võimalust 

omandada uusi teadmisi kolmanda riigi 

kõrgetasemelises uurimisasutuses ning 

seejärel tagasi pöörduda. Naiste rollile 

teadustegevuses ning võimalikele 

takistustele teaduskarjääri alustamisel 

pööratakse põhitähelepanu. Samuti 

toetatakse võimalusi teaduskarjääri pärast 

pausi jätkata ning paindlikku 
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töökorraldust. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt c – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite lühiajalist vahetamist 

partnerluse raames ülikoolide, 

uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 

teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 

ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 

soodustamist. 

Põhitegevuseks on toetada teadlaste ja 

novaatorite lühiajalist vahetamist 

partnerluse raames ülikoolide, 

uurimisasutuste, ettevõtete, VKEde ning 

teiste Euroopa ja muu maailma sotsiaal-

majanduslike rühmade vahel. See hõlmab 

ka kolmandate riikidega tehtava koostöö 

soodustamist ning eelkõige Vahemere 

riikide vaheliste teaduslike partnerluste 

tugevdamist, tõhustades Euroopa–

Vahemere piirkonna teadustegevuse, 

innovatsiooni ja tehnoloogia arenguga 

seotud programme. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadustaristu on Euroopa 

konkurentsivõime jaoks kõikides 

teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 

teaduspõhise innovatsiooni jaoks 

hädavajalik. Paljudes valdkondades on 

teadusuuringud võimatud, kui ei saa 

kasutada superarvuteid, kui 

materjalitehnoloogias ei saa kasutada 

radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 

puhtaid ruume, genoomikas ja 

sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 

observatooriume, andmeedastuseks 

lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 

selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 

vaja suurte ühiskonna ees seisvate 

probleemide – energiaküsimused, 

kliimamuutused, biomajandus, elukestev 

Teadustaristu on Euroopa 

konkurentsivõime jaoks kõikides 

teadusvaldkondades määrava tähtsusega ja 

teaduspõhise innovatsiooni jaoks 

hädavajalik. Paljudes valdkondades on 

teadusuuringud võimatud, kui ei saa 

kasutada superarvuteid, kui 

materjalitehnoloogias ei saa kasutada 

radiatsiooniallikaid, nanotehnoloogias 

puhtaid ruume, genoomikas ja 

sotsiaalteadustes andmebaase, geoteadustes 

observatooriume, andmeedastuseks 

lairibavõrke jne. Teadustaristu on vajalik 

selleks, et teha teadusuuringuid, mida on 

vaja suurte ühiskonna ees seisvate 

probleemide – energiaküsimused, 

kliimamuutused, biomajandus, elukestev 
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tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 

ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 

ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 

veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 

edendab inimeste ja ideede liikuvust, 

koondab Euroopa ja kogu maailma 

parimaid teadlasi ning täiustab 

teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus- 

ja innovatsioonikogukondades tipptaset 

ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 

teaduse esitleja. 

tervis ja heaolu – lahendamiseks. See 

ergutab piiri- ja valdkonnaülest koostööd 

ning loob Euroopas ühtlase avatud ruumi 

veebipõhiseks uurimistööks. Teadustaristu 

edendab inimeste ja ideede liikuvust, 

koondab Euroopa ja kogu maailma 

parimaid teadlasi ning täiustab 

teadusharidust. See tekitab Euroopa teadus- 

ja innovatsioonikogukondades tipptaset 

ning võib ühiskonna jaoks olla suurepärane 

teaduse esitleja. Teadustaristu võib 

erasektoris toimida innovatsiooni 

käivitava jõuna ning olla VKEde jaoks 

dünaamilise innovatsiooni allikaks. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teaduslik kirjastamine on teadustaristu 

põhielement ning sellel on oluline osa 

teadmiste ja innovatsiooni loomisel. 

Seetõttu on jätkusuutlikud makse- ja 

levitamismudelid, mis katavad 

tootmiskulud, erakordselt olulised. Selliste 

teadlaste töö tulemusel loodud ja 

kinnitatud publikatsioonid, kelle tööd 

rahastatakse kas täielikult või suures osas 

programmist „Horisont 2020”, tuleks teha 

kättesaadavaks kõikidele teadlastele. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – alapunkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Akadeemiliste teadusuuringute 

taristu tähtsuse suurendamine ning selle 

ühenduse tugevdamine innovatsiooniga 

VKEde raames 

 Eesmärk on toetada partnerlust VKEde ja 

akadeemiliste asutuste ning nende taristu 

vahel, et ergutada innovatsiooni 
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ettevõtluses. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – alapunkt g  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 

nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 

mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 

pakkuda abivahendeid riski hindamiseks ja 

juhtimiseks kogu nende olelustsükli 

jooksul. 

Eesmärk on edendada teaduslikke teadmisi 

nanotehnoloogia ja -süsteemide võimaliku 

mõju kohta tervisele ja keskkonnale ning 

pakkuda abivahendeid riski hindamiseks ja 

juhtimiseks kogu nende olelustsükli 

jooksul ning võimaldada puuetega 

inimeste suuremat integreerimist. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3,1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kavandatud meetmete eesmärk on 

täiendada riiklikku ja piirkondlikku 

ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 

vastavaid programme ning soodustada 

koostööd VKEde ja teiste innovatsiooniga 

tegelejate vahel, luua sild 

teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 

turul kasutamise vahel, luua 

ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond 

(sh nõudluspoolsed meetmed) ning 

soodustada innovatsiooniprotsessi, uue 

tehnoloogia, turu ja ärimudelite pideva 

muutumisega arvestamist. 

Kavandatud meetmete eesmärk on 

täiendada riiklikku ja piirkondlikku 

ettevõtlusinnovatsiooni poliitikat ja 

vastavaid programme ning soodustada 

koostööd VKEde, akadeemiliste asutuste, 

sealhulgas loomesektoris tegutsevate 

asutuste vahel, kellel on hea positsioon 

rahvusvahelise ettevõtluskeskkonna ära 

kasutamiseks, ja teiste innovatsiooniga 

tegelejate vahel, luua sild 

teadusuuringute/arendustegevuse ja eduka 

turul kasutamise vahel, luua 

ettevõtlusinnovatsiooni soosivam keskkond 

(sh nõudluspoolsed meetmed) ning 

soodustada innovatsiooniprotsessi, uue 

tehnoloogia, turu ja ärimudelite pideva 

muutumisega arvestamist. 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VKEsid on kõikides majandusharudes. 

Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 

mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 

toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimiseks julgustada ja toetada. 

Sellisel juhul peaksid nad suutma kasutada 

ära siseturu ja Euroopa teadusruumi kogu 

innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 

ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 

oma panus peamistele 

ühiskonnaprobleemidele lahenduse 

leidmisse. 

VKEsid on kõikides majandusharudes. 

Euroopa majanduses on nad tähtsamad kui 

mujal (nt USAs). Innovatsioon võib 

toimuda mis tahes liiki VKEs. Neid on vaja 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni 

investeerimiseks ning ülikoolide ja teiste 

teadusasutustega sidemete ja partnerluste 

tihendamiseks julgustada ja toetada. 

Sellisel juhul peaksid nad suutma kasutada 

ära siseturu ja Euroopa teadusruumi kogu 

innovatsioonipotentsiaali, et luua Euroopas 

ja mujal uusi ettevõtlusvõimalusi ning anda 

oma panus peamistele 

ühiskonnaprobleemidele lahenduse 

leidmisse. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Piiriülene koostöö on VKEde 

innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 

jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 

tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 

kättesaadavus ja uutele turgudele 

pääsemine. See aitab muuta ideed 

kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 

suurendada erainvesteeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Piiriülene koostöö on VKEde 

innovatsioonistrateegia tähtis osa, et saada 

jagu suurusega seotud probleemidest, nagu 

tehnoloogiliste ja teaduslike teadmiste 

kättesaadavus ja uutele turgudele 

pääsemine. See aitab muuta ideed 

kasumiks ja kasvuks ning vastutasuks 

suurendada erainvesteeringuid 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni. 

Suurem tähelepanu haridusvaldkonnas 

innovatsioonile ning teadus- ja 

arendustegevusele ettevõtluses võib 

samuti olla oluline innovaatiliste ja 

dünaamiliste töötajate pealekasvus 

Euroopa VKEde jaoks. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. 

Kroonilised haigused nagu südame-

veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 

neuroloogilised ja vaimsed häired, 

ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 

talitluskahjustused on puude, 

terviseprobleemide ja enneaegse surma 

peamised põhjused ning toovad kaasa 

märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 

kulu. Kehaline kasvatus ja osalemine 

organiseeritud sporditegevuses võib olla 

nimetatud haiguste ärahoidmisel väga 

oluline. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 

järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 

ning tõhusatest uuringuprogrammidest. 

Tõhus tervishoiu edendamine, mida 

toetavad jõulised tõendid, aitab ennetada 

haigusi, parandada heaolu ja on kulutasuv. 

Tervishoiu edendamine ja haiguste 

ennetamine sõltub ka tervist määravate 

tegurite (näiteks füüsiline tegevus) 

mõistmisest, tulemuslikest 

ennetusvahenditest, näiteks vaktsiinidest, 

tõhusast tervisekontrollist ning haiguste 

järelevalvest ja haigusteks valmisolekust 

ning tõhusatest uuringuprogrammidest. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 

Edukad jõupingutused haiguste ja puuete 

ning talitluskahjustuste ennetamiseks, 

kontrolli all hoidmiseks ja ravimiseks 

tuginevad neid määravate tegurite ja 

põhjuste, nende kulgemise ja mõjude 
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üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele. Samuti 

on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. 

üldisele mõistmisele ning ka hea tervise ja 

heaolu aluseks olevatele teguritele, 

sealhulgas ka sotsiaal- ja 

kultuuritingimuste ja loometegevuse 

mõjule üksikisikute igapäevaelule. Samuti 

on olulisel kohal andmete tõhus jagamine, 

andmete sidumine laiaulatuslike 

kohortuuringutega ning uurimistulemuste 

ülekandmine kliinilisse töösse, eeskätt 

kliiniliste katsete läbiviimise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus vananeva elanikkonna 

tingimustes esitab tervishoiu- ja 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 

teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 

ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

parandamiseks, määratleda tervishoiu- ja 

hooldussektori parimad tavad ning toetada 

nende jagamist, toetada integreeritud 

hooldust ning tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 

uuenduste laialdast rakendamist, mis 

võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 

inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 

See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 

ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 

pikemale kestusele. 

Suurenev haiguste ja puuete põhjustatud 

koormus vananeva elanikkonna 

tingimustes esitab tervishoiu- ja 

hooldussektorile täiendavaid nõudmisi. Kui 

tõhus tervishoid ja hooldus tahetakse 

jätkuvalt hoida kõikide vanuserühmade 

teenistuses, on vaja teha jõupingutusi 

ennetustöö ja raviga seotud otsusetegemise 

parandamiseks, sealhulgas tõstes 

teadlikkust füüsilise tegevuse tähtsusest 

haiguste ärahoidmisel, ning määratleda 

tervishoiu- ja hooldussektori parimad tavad 

ning toetada nende jagamist, toetada 

integreeritud hooldust ning tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja sotsiaalsete 

uuenduste laialdast rakendamist, mis 

võimaldab eeskätt eakamatel ja puudega 

inimestel jääda aktiivseks ja sõltumatuks. 

See aitab kaasa nende füüsilise, sotsiaalse 

ja vaimse heaolu suurendamisele ja selle 

pikemale kestusele. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 
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tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

elustiilist ning keskkonnast ja kliimast 

lähtuvate tegurite) mõistmine, tervishoiu 

edendamise ja haiguste ennetamise 

parandamine; haiguse mõistmise ja 

diagnoosimise parandamine; tõhusate 

uurimisprogrammide väljatöötamine ja 

haigusele vastuvõtlikkuse hindamise 

parandamine; järelevalve ja valmisoleku 

parandamine; paremate ennetavate 

vaktsiinite väljatöötamine; in-silico 

meditsiini kasutamine haiguste kontrolli all 

hoidmise ja prognoosimise parandamiseks; 

haiguse ravimine; teadmiste kasutuselevõtt 

kliinilises töös ja laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 

vaja märkimisväärseid investeeringuid 

teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 

ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 

CO2-heitega energiatehnoloogia ja -

teenuste turuletulekut. Need peavad käima 

käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 

poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 

Kõik see peab olema osa vähesele CO2-

heitele suunatud terviklikust poliitikast, 

sealhulgas progressi võimaldava 

Kõnealuse vähendamise saavutamiseks on 

vaja märkimisväärseid investeeringuid 

teadus-, arendus- ja tutvustamistegevusse 

ning tõhusa, ohutu ja usaldusväärse vähese 

CO2-heitega energiatehnoloogia ja -

teenuste turuletulekut. Need peavad käima 

käsikäes nii pakkumise kui ka nõudluse 

poole mittetehnoloogiliste lahendustega. 

Peale selle peaks nende investeeringutega 

kaasnema ulatuslik kampaania, millega 

parandatakse teadlikkust selle teema 
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tehnoloogia, eeskätt IKT lahenduste ning 

kõrgtehnoloogiliste tootmis- ja 

töötlemisviiside ja materjalide omaksvõtt. 

Eesmärk on luua tõhus 

energiatehnoloogia ja -teenused, mida 

võiks Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 

laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 

arukas energianõudluse haldamine, mille 

aluseks oleks avatud ja läbipaistev 

energiaturg ning arukad energiatõhususe 

haldamise süsteemid. 

kohta, et Euroopa kodanikud saaksid 

esimestena keskkonna-, sotsiaal- ja 

kultuurimuutusi ellu viia. Kõik see peab 

olema osa vähesele CO2-heitele suunatud 

terviklikust poliitikast, sealhulgas progressi 

võimaldava tehnoloogia, eeskätt IKT 

lahenduste ning kõrgtehnoloogiliste 

tootmis- ja töötlemisviiside ja materjalide 

omaksvõtt. Eesmärk on luua energia ja 

ühiskonna seisukohast tõhusad 

tehnoloogiad ja teenused, mida võiks 

Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel 

laiaulatuslikult üle võtta, ning viia sisse 

arukas energianõudluse haldamine, mille 

aluseks oleks avatud ja läbipaistev 

energiaturg ning arukad energiatõhususe 

haldamise ja jälgimise süsteemid. 

 

 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – alapunkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) Jätkusuutliku kultuuripärandi 

säilitamine kliimamuutustest hoolimata 

 Eesmärk on uurida strateegiaid, 

meetodeid ja vahendeid, mida on vaja 

dünaamilise Euroopa kultuuripärandi 

säilitamiseks kliimamuutusest hoolimata. 

Meetmete eesmärk on parandada 

arusaamist sellest, kuidas kogukonnad 

suhtuvad muutuvasse keskkonda ning 

üha sagedamini esinevatesse 

äärmuslikesse ilmastikunähtustesse, 

kuidas nad nendega kohanevad ja neile 

reageerivad. 

Selgitus 

Ajaloolised hooned (ja kollektsioonid) on väga olulised nii kultuuripärandi kui ka 

kliimamuutuse seisukohalt. Euroopa Liidu rahastatavate teadusprogrammide abil peaks 

olema võimalik selgitada välja, kuidas muuta ajaloolised esemed ja hooned kliimamuutuste 

mõjude suhtes vastupidavamaks. Peale selle on kõnealuses kontekstis oluline eelnevalt 

tähelepanuta jäetud hoonete restaureerimine ning see, kuidas kogukonnad otsustavad, mida 
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tuleb kaitsta. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopal tuleb rinda pista suurte 

sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 

mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 

tulevikku. Need on üha suurenev 

vastastikune majanduslik ja kultuuriline 

sõltuvus, vananemine, sotsiaalne tõrjutus ja 

vaesus, ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse 

lõhe kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 

edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 

samuti turvalisuse ja vabaduse, 

demokraatlike institutsioonide usaldamise 

ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 

liikmesriikides kui ka piiriüleselt. 

Nimetatud probleemid on tohutud ja 

nõuavad ühist Euroopa käsitlusviisi. 

Euroopal tuleb rinda pista suurte 

sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 

mõjutavad märkimisväärselt Euroopa 

tulevikku. Need on üha suurenev 

vastastikune majanduslik ja kultuuriline 

sõltuvus, vananemine ja demograafilised 

muutused, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, 

ebavõrdsus ja rändevood, digitaalse lõhe 

kaotamine, uuenduslikkuse ja loovuse 

edendamine ühiskonnas ja ettevõtetes ning 

samuti kultuuriliselt jätkusuutliku arengu, 

demokraatlike institutsioonide usaldamise 

ja kodanikevahelise usalduse tagamine nii 

liikmesriikides kui ka piiriüleselt. Lisaks 

tajutakse avaliku sotsiaalpoliitika rolli 

Euroopas üha enam Euroopa 

sotsiaalmudeli enda jätkusuutlikkuse 

olulise tegurina. Nimetatud probleemid on 

tohutud ja nõuavad, et ühendataks aina 

keerulisemad erinevad ja ühised Euroopa 

käsitlusviisid, mis põhinevad jagatud 

teaduslikel teadmistel, mida ainult 

sotsiaal- ja humanitaarteadused saavad 

pakkuda. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 

Kõnealuste probleemide loomuomase 

keerukuse ja nõudmiste arengu tõttu on 

oluline edendada uuenduslikku 

teadustegevust ja uusi arukaid 

tehnoloogiaid, protsesse ja meetodeid, 

sotsiaalse innovatsiooni mehhanisme ning 



 

PE489.637v03-00 552/607 RR\922943ET.doc 

ET 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava, 

innovatiivse ja turvalise ühiskonna 

musternäidis. Selleks on vaja 

strateegilisemat meetodit koostööks 

kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 

julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 

seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 

suurendada julgeolekualaste uuringute 

sotsiaalset mõõdet. 

kooskõlastatud meetmeid ja strateegiaid, 

millega on võimalik peamisi muutusi 

Euroopa jaoks ette näha või mõjutada. See 

nõuab probleemide lahendamisele mõju 

avaldavate suundumuste ja tegurite 

mõistmist ning edukate solidaarsuse, 

kooskõlastamise ja loovuse vormide 

taasavastamist või taasloomist, tänu millele 

kujuneks Euroopast teiste maailma 

piirkondadega võrreldes kaasava, 

innovatiivse ja turvalise ühiskonna 

musternäidis. See nõuab erilist 

keskendumist Euroopa kultuuripärandile 

ja lähenemisviisi, mis tuvastab meetmed, 

mis noorendavad ja toovad kokku kõigi 

kogukondade inimesi. Selleks on vaja ka 

strateegilisemat meetodit koostööks 

kolmandate riikidega. Ja veel – kuna 

julgeolekupoliitika peaks olema tihedalt 

seotud sotsiaalpoliitikaga, on tähtis 

suurendada julgeolekualaste uuringute 

sotsiaalset mõõdet. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on suurendada solidaarsust, 

samuti sotsiaalset, majanduslikku ja 

poliitilist kaasatust ning positiivset 

kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ja 

rahvusvaheliste partneritega, kasutades 

selleks tipptasemel teadust ja 

erialadevahelisust, tehnoloogilisi 

edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 

Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 

humanitaarteaduste vallas. Teadustegevus 

pakub tuge poliitikutele, kes kujundavad 

poliitikat, millega võideldakse vaesuse 

vastu ning hoitakse ära kõikvõimalike 

lõhede, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 

(näiteks soolise ebavõrdsuse, digitaalsete 

või innovatsioonilõhede) tekkimine 

Euroopa ühiskonnas ning Euroopa ja 

maailma teiste piirkondade vahel. Sellest 

on eelkõige kasu Euroopa 2020. aasta 

Eesmärk on suurendada 

suhtlemisvõimalusi ja samuti sotsiaalset, 

majanduslikku, poliitilist ja kultuurilist 

kaasatust ning positiivset 

kultuuridevahelist kooskõla Euroopas ning 

saavutada suurem arusaam sotsiaalsetest 

muutustest Euroopas ja rahvusvaheliste 

partneritega, kasutades selleks tipptasemel 

teadust ja erialadevahelisust, tehnoloogilisi 

edusamme ja organisatsioonilisi uuendusi. 

Humanitaarteadustel peaks olema selles 

äärmiselt oluline roll, sealhulgas 

uuringutes sotsiaalsete muutuste 

tagajärgede kohta üksikisikute, 

perekondade ja ühiskonna heaolule, ja 

seda tuleks seetõttu piisavalt rahastada. 

Uuringud humanitaarteaduste vallas 

võivad avaldada, arendada, säilitada ja 

määrata Euroopa mitmemõõtmelist 
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strateegia rakendamisel ja kohandamisel 

ning liidu ulatuslikus välistegevuses. 

Tipptaseme saavutamiseks vähem 

arenenud piirkondades võetakse 

erimeetmeid, millega suurendatakse 

programmis „Horisont 2020” osalemist. 

kultuuripärandit, luues uusi teaduslikke 

distsipliine, seega uusi 

innovatsioonivaldkondi ja töökohti. Vaja 

on rohkem teadmisi sotsiaalse tõrjutuse, 

tervishoiu, demograafiliste muutuste ja 

ühiskonna vananemise, inimeste 

elukäigu, perekondlike traditsioonide, 

ühise ajaloo ja kultuuripärandi, füüsilise 

tegevuse, rände ja liikuvuse, hariduse ja 

elukestva õppe, mitmekeelsuse ja 

juhtimise dünaamika valdkonnas. 

Siinkohal võib olla suur roll uuringutel 

humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas. 

Teadustegevus pakub tuge poliitikutele, 

kes kujundavad poliitikat ja määravad 

kindlaks meetmed, millega võideldakse 

vaesuse vastu ning hoitakse ära 

kõikvõimalike lõhede, diskrimineerimise ja 

ebavõrdsuse (näiteks soolise ebavõrdsuse, 

digitaalsete või innovatsioonilõhede) 

tekkimine Euroopa ühiskonnas ning 

Euroopa ja maailma teiste piirkondade 

vahel, ka kultuurilise ja keelelise 

mitmekesisuse ning erinevate kultuuride 

vahelise lävimise uurimise ja võrdlemise 

kaudu. Sellest on eelkõige kasu Euroopa 

2020. aasta strateegia rakendamisel ja 

kohandamisel ning liidu ulatuslikus 

välistegevuses. Tipptaseme saavutamiseks 

vähem arenenud piirkondades võetakse 

erimeetmeid, millega suurendatakse 

programmis „Horisont 2020” osalemist. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) arendada vastastikuse tundmise ja 

mõistmise vorme kultuuridevahelise 

dialoogi kaudu; 

 

Muudatusettepanek  72 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IV osa – punkt 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 

pädevusvaldkonnad on energeetika, 

transport, keskkond ja kliimamuutus, 

põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 

tervishoid ja tarbijakaitse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 

ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 

programmi puhul ka 

tuumaenergiavaldkonnas). 

Teadusuuringute Ühiskeskuse peamised 

pädevusvaldkonnad on energeetika, 

transport, keskkond ja kliimamuutus, 

põllumajandus ja toiduga kindlustatus, 

tervishoid ja tarbijakaitse, ajaloo-, kunsti- 

ja kultuuripärandi kaitse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, etalonained 

ning ohutus ja julgeolek (Euratomi 

programmi puhul ka 

tuumaenergiavaldkonnas). 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi. Selleks edendab EIT 

kõrgetasemelise kõrghariduse, 

teadustegevuse ja innovatsiooni lõimimist, 

luues sel viisil uue, innovatsiooni jaoks 

soodsa keskkonna, ning ergutab ja toetab 

uut ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab 

EIT igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut tegeleb kõnealuste 

probleemide lahendamisega, toetades 

Euroopa innovatsioonimaastikul tehtavaid 

struktuurimuutusi, mis julgustab liitu 

muutuma konkurentsivõimelisemaks. 

Selleks edendab EIT kõrgetasemelise 

kõrghariduse, teadustegevuse ja 

innovatsiooni lõimimist, luues sel viisil 

uue, innovatsiooni jaoks soodsa 

keskkonna, ning ergutab ja toetab uut 

ettevõtjate põlvkonda. Niiviisi aitab EIT 

igakülgselt kaasa Euroopa 2020. aasta 

eesmärkide ning eriti juhtalgatuste 

„Innovatiivne liit” ja „Noorte liikuvus” 

eesmärkide saavutamisele, seetõttu on 

kriitilise tähtsusega II lisas sätestatud 

rahaline panus. 

 

 

 

 



 

RR\922943ET.doc 555/607 PE489.637v03-00 

 ET 

MENETLUS 

Pealkiri Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 

kehtestamine aastateks 2014–2020 

Viited COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

ITRE 

13.12.2011 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

CULT 

13.12.2011 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Emma McClarkin 

31.1.2012 

Arutamine parlamendikomisjonis 27.3.2012 29.5.2012   

Vastuvõtmise kuupäev 10.7.2012    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

26 

2 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-

Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, 

Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma 

McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Chrysoula 

Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco 

Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 

Marie-Christine Vergiat, Milan Zver 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Mitro Repo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 

art 187 lg 2) 

Evžen Tošenovský 

 



 

PE489.637v03-00 556/607 RR\922943ET.doc 

ET 

 

18.9.2012 

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Piotr Borys 

 

 

LÜHISELGITUS 

Käesolev määrus kuulub 2011. aasta novembris Euroopa Komisjoni poolt esitatud 

raamprogrammi „Horisont 2020” õigusaktide paketti. Paketi eesmärk on kehtestada aastateks 

2014–2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm. 

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika on ELi konkurentsivõime seisukohast 

väga oluline. ELil tuleks kohaneda muutuva maailmaga teadusuuringute poliitika abil, mis 

tõstaks ELi tehnoloogilise arengu tippu ning looks sellega juurde töökohti ja edendaks 

majandust. 

Käesolev määrus on paketi Horisont 2020 peamine vahend. Sellega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm. Kuna see on põhimäärus, kohaldatakse selle 

suhtes kaasotsustamismenetlust. 

Õiguskomisjoni huvi selle otsuse vastu piirdub enamasti eetiliste küsimustega, kuna 

komisjoni kohustuste hulka kuuluvad ka uue tehnoloogiaga seotud eetikaküsimused. 

Komisjon piirdub seetõttu oma muudatusettepanekutes ainult määruse projektiga tõstatatud 

eetiliste küsimustega. 

Põhiline eetiline küsimus, mis tekib, on seotud teadusuuringutega, milles kasutatakse inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Seitsmes raamprogramm (2007–2013) võeti vastu pärast seda, kui 

nimetatud eetilises küsimuses jõuti tundliku kompromisslahenduseni. Käesoleva arvamuse 

projekti eesmärk on selle probleemiga tegeleda ning samas saavutada suurem õiguskindlus. 

Komisjon teeb seetõttu ettepaneku, et teadusuuringud, mille käigus hävitatakse inimese 

embrüoid või milles kasutatakse inimese embrüonaalseid tüvirakke, tuleks ELi rahastamisest 

täielikult välja arvata. Siis jääks iga liikmesriigi otsustada – vastavalt igaühe eetikareeglitele – 

kas selliseid teadusuuringuid oma eelarvest rahastada. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Teadus- ja innovatsioonitegevus 

põhineb sageli teadlaste, uurimisasutuste, 

ettevõtjate ja kodanike suutlikkusel saada 

teaduslikku teavet ning seda jagada ja 

kasutada. Et suurendada teadmiste 

levimist ja kasutamist, peaks püsiva 

juurdepääsu tagamine 

teadusväljaannetele, mida hõlmas juba 

seitsmes raamprogramm, olema 

üldpõhimõte teadusväljaannete puhul, 

mida rahastatakse programmi „Horisont 

2020” avalikest vahenditest. Lisaks tuleks 

programmi „Horisont 2020” raames 

katsetada internetipõhise avatud 

juurdepääsu võimaldamist teaduslikele 

andmetele, mis on saadud või kogutud 

avalikest vahenditest rahastatud 

teadusuuringute raames, mille eesmärk 

on niisugustele andmetele avatud 

juurdepääsu muutmine üldreegliks 2020. 

aastaks. Vajaduse korral võib 

avaldamisega seotud kulud katta 

„Horisont 2020”eelarvest. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 



 

PE489.637v03-00 558/607 RR\922943ET.doc 

ET 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Teadusuuringute 

käigus tuleks kinni pidada ka 

liikmesriikide õiguslikest ja haldussätetest 

ning tavadest. Kõik toimingud tuleb läbi 

viia nii, et oleks tagatud inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse, nagu on sätestatud 

ELi toimimise lepingu artiklis 168 ja ELi 

põhiõiguste harta artiklis 35, et igaühel 

oleks lihtsam kasutada oma õigust 

ennetavale tervishoiule ning ravile 

siseriiklike õigusaktide ja tavadega 

kehtestatud tingimustel. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et teadusuuringud jäävad siseriikliku 

õiguse reguleerimisalasse. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 

sõnaselgelt üles kasutama inimese 

embrüonaalseid tüvirakke. Nii 

täiskasvanud inimese kui ka 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 

või kasutamata jätmise üle otsustavad 

teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 

ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

hindamist. Inimese embrüonaalsete 

tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 

projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 

ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

(25) Liikmesriikide seadused, mis 

reguleerivad inimese embrüote ja inimese 

embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist 

teadusuuringuteks, erinevad üksteisest 

märkimisväärselt. Liidu poliitikaga ei 

peaks püüdma liikmesriikide seadusi 

ühtlustada. Euroopa Komisjon teatas 

seoses seitsmenda raamprogrammiga, et 

ta „jätkab senist praktikat ega esita 

regulatiivkomiteele selliste projektide 

ettepanekuid, mis sisaldavad 

teadustegevusi, millega hävitatakse 

inimembrüoid, sealhulgas tüvirakkude 

saamiseks”1. See kohustus tuleks 

õiguskindluse tagamiseks lisada 
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need on keelatud. käesolevasse määrusesse. Komisjon peaks 

aktiivselt toetama teadusuuringuid, mis 

on suunatud embrüonaalsetele 

tüvirakkudele alternatiivide 

väljatöötamisele. 

 __________________ 

 1 Komisjoni avalduse (artikli 6 kohta) 

punkt 12, mis on lisatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 

2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 

mis käsitleb Euroopa Ühenduse 

teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmendat 

raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 

412/1, 30.12.2006, lk 1). 

Selgitus 

Selle muudatusega soovitakse anda komisjoni poolt seoses tüvirakkudega võetud kohustusele 

seaduse jõud. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

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. 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

liikmesriikide õigussüsteeme käsitleva 

teadustöö arendamisele, koostööle 

kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 

innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 

soolised aspektid), teadlaseameti 

ligitõmbavuse suurendamisele ning 
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teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 

liikuvuse lihtsustamisele. 

Selgitus 

Arvestades teatud laadi teadusuuringutega kaasnevate õiguslike ja eetiliste probleemidega, 

tuleks ettepanekusse lisada ka õigusliku uurimistöö rahastamine. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Teadusprojektides, kuhu on inimesed 

kaasatud uuritavana või 

lõppkasutajatena, tagatakse programmi 

„Horisont 2020” raames, et kõiki 

osalejaid ja ühiskonnarühmi koheldakse 

võrdselt. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Avatud juurdepääs 

 Tulemuste kasutamise ja levitamise 

tõhustamiseks ning seega innovatsiooni 

ergutamiseks Euroopas tuleks toetada 

püsiva ja avatud juurdepääsu tagamist 

programmist „Horisont 2020” 

rahastatavatel teadusuuringutel 

põhinevatele väljaannetele, hoolitsedes 

samuti selle eest, et Euroopa teadlastel 

oleks võimalik avaldada tulemusi kõrgelt 

hinnatud ajakirjades ja muudes 

foorumites. Võib toetada avatud 

juurdepääsu tagamist teaduslikele 

andmetele, mis on saadud või kogutud 

programmist „Horisont 2020” rahastatud 

teadusuuringute raames. 
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 „Horisont 2020”programmiga seotud 

väljaannete kulud kaetakse programmi 

eelarvest, kui avaldatud väljaannetele on 

avatud ja vaba juurdepääs. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

1. Programmi „Horisont 2020” alla 

kuuluvas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle, 

Maailma Arstide Liidu Helsinki 

deklaratsiooni inimestega läbiviidavate 

meditsiiniliste uuringute eetiliste 

põhimõtete kohta, Euroopa Nõukogu 4. 

aprilli 1997. aasta inimõiguste ja 

biomeditsiini konventsiooni: inimõiguste 

ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja 

arstiteaduse rakendamisel ja selle 

lisaprotokolle ning ÜRO Peaassamblee 8. 

märtsi 2005. aasta resolutsiooni nr 59/280 

inimese kloonimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 

inimese embrüote loomisele üksnes 

teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 

saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 

siirdamise abil. 

(c) tegevused, mis on suunatud inimese 

embrüote loomisele üksnes teadustöö 

eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 

sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 

abil. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) teadusuuringud, millega kaasneb 

inimese embrüote hävitamine; 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse välistada selliste teadusuuringute rahastamine, 

mille käigus hävitatakse inimese embrüoid. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) teadusuuringud, mille käigus 

kasutatakse inimese embrüonaalseid 

tüvirakke. 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse välistada selliste teadusuuringute rahastamise, 

mille käigus kasutatakse inimese embrüonaalseid tüvirakke 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada nii täiskasvanud inimese 

kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 

teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada inimese muud liiki 

tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 

Tegevust, mis on keelatud kõikides 

liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 

rahastata liikmesriikides, kus need on 

keelatud. 
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Selgitus 

See muudatusettepanek tuleneb inimese embrüonaalseid tüvirakke kasutavate 

teadusuuringute rahastamise keelust. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 

projekti (sh teiste rahastamisallikatega 

projektide) tulemused, et koostada 

kasutajasõbralikke andmebaase ja 

aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 

leidudest; 

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 

projekti (sh teiste rahastamisallikatega 

projektide) tulemused, et koostada 

kasutajasõbralikke andmebaase ja 

aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 

leidudest, ning vajaduse korral nende 

edastamine ja levitamine teadlaskonnale 

ja üldsusele; 

 

 

 

 



 

PE489.637v03-00 564/607 RR\922943ET.doc 

ET 

MENETLUS 

Pealkiri Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 

kehtestamine aastateks 2014–2020 

Viited COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Vastutav komisjon 

 istungil teada andmise kuupäev 

ITRE 

13.12.2011 
   

Arvamuse esitaja(d) 

 istungil teada andmise kuupäev 

JURI 

13.12.2011 

Arvamuse koostaja 

 nimetamise kuupäev 

Piotr Borys 

19.12.2011 

Arutamine parlamendikomisjonis 26.4.2012 19.6.2012   

Vastuvõtmise kuupäev 18.9.2012    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

18 

5 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 

Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 

Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-

Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 

Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 

Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia 

Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-

Behrendt, József Szájer 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 

art 187 lg 2) 

Jacek Włosowicz 

 



 

RR\922943ET.doc 565/607 PE489.637v03-00 

 ET 

 

24.9.2012 

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) 

Arvamuse koostaja: Antigoni Papadopoulou 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 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 

tutvustamistegevust, edendama 

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 

tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 

teadusruumi, kus nii nais- kui 

meesteadlased, teaduslikud teadmised ja 

tehnoloogia ringlevad vabalt õigus- ja 

ametialase võrdse kohtlemise alusel, ning 

ärgitada liitu saama 

konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 

tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 

saavutamiseks peab liit kasutama 
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rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 

liikuvust. 

teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 

tutvustamistegevust, edendama 

rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 

ja optimeerima, ärgitama koolitust ja 

liikuvust, mis on Euroopa teadlase ameti 

arendamisel määrava tähtsusega, ning 

võtma meetmed soolise võrdõiguslikkuse 

ja soolise mõõtme edendamiseks 

teadusuuringutes ja innovatsioonis. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 

strateegia, milles on sätestatud aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 

innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

majandusliku õitsengu ning 

keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 

ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 

3 %ni sisemajanduse koguproduktist 

(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 

intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 

seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

sätestatud strateegiline ja lõimitud 

teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 

mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 

millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulevases rahastamises 

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 

2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 

eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 

Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 

tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 

tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 

2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 

innovatsiooniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks tähtis roll 

ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 

võimekust ja aitab nii mees- kui 
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võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni. naisteadlastel jõuda tipptasemeni, et läbi 

viia tipptasemel kvaliteetseid 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

Raamprogramm „Horisont 2020” peaks 

edendama koolitust piirkondlikul tasandil, 

et soodustada naiste juurdepääsu kõrget 

kvalifikatsiooni nõudvatele 

ametikohtadele teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Liit kiitis 21. septembril 2010 heaks 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

strateegia 2010–2015, milles märgitakse 

järgmist: ,,Et saavutada Euroopa 

2020. aasta strateegia eesmärk – arukas, 

jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, 

tuleb naiste potentsiaali ja ühendatud 

andeid kasutada laialdasemalt ja 

tõhusamalt.” Selles kontekstis peaks 

soolisest mõõtmest saama põhiline 

prioriteet kõigi kõne alla tulevate 

teemavaldkondade, programmide, 

instrumentide ja kriteeriumide üldises 

kontseptsioonis ning projekti igas etapis: 

alates ettepaneku tegemisest kuni 

hindamise, rakendamise ja järelevalveni. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 

4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 4. 

veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 

et tõhustada teadusuuringute ja 
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innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti talentide ja 

investeeringute ligimeelitamise takistused, 

et Euroopa teadusruum oleks 2014. aastaks 

terviklik ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. 

innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 

ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 

kaotama kiiresti nii nais- kui 

meestalentide ja investeeringute 

ligimeelitamise takistused, et Euroopa 

teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 

ning tekiks tõeline teadmiste, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 

turg. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 

osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 

strateegilises raamistikus kogu 

teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse 

(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 

selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu. 

(15) Üks programm „Horisont 2020” 

tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 

peaks täiel määral kajastuma selle 

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 

rakendamises. Programmiga „Horisont 

2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 

uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 

suur osalus ning tuleks olla avatud üle 

Euroopa pärit uute andekate nii mees- kui 

naisosalejate kogu potentsiaalile ja 

teadusalasele tipptasemele, et tagada 

naiste võrdsem osalemine ELi 

rahastatavates teadus- ja 

innovatsiooniprogrammides, sest see 

ühendab ühes ühises strateegilises 

raamistikus kogu teadusuuringute ja 

innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 

lihtsustatud toetusviisid) ning selle 

osalemiseeskirjade põhimõtteid 

kohaldatakse kõikidele programmi 

meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 

peaksid vähendama osalemisega seotud 

halduskulusid ja finantsvigu. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Soolise võrdõiguslikkusega tuleks 

arvestada raamprogrammi „Horisont 

2020” kolmes prioriteetses valdkonnas, 

milleks on tipptasemel teadus, 

juhtpositsioon tööstusvaldkonnas ja 

ühiskonnaalased muutused, ning ka 

kõikide tuvastatud ühiskonnaprobleemide 

puhul kui aluslepingutesse ja 

teadustegevusse ning inimressurssidesse 

lõimitud ühise nimetajaga. Sooline 

erinevus peaks kajastuma ka raha 

eraldamisel, mil tuleks kasutada soolisi 

näitajaid, et suurendada naiste 

tasakaalustatud osalemist ELi poolt 

rahastatud teadusuuringutes. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Teadusalaseid töökohti käsitlevad 

teadlikkuse tõstmise ja teavitamise 

kampaaniad tuleks korraldada juba 

koolides, et tüdrukud saaksid valida 

teadussuuna, mis siiani on liiga sageli 

valdavalt poiste valdkond. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

(21) Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel tuleb reageerida kodanike, 
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tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 

ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 

koostada tihedas koostöös kõikide 

valdkondade sidusrühmadega ja need 

peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 

võimalik arvestada muutustega. Kogu 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 

kasutada asjaomaseid struktuure nagu 

Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 

kavandamise algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused. 

ühiskonna, poliitika, teaduse, tehnoloogia 

ja tööstuse muutuvatele võimalustele ja 

vajadustele. Tegevuskavad tuleb koostada 

tihedas koostöös kõikide valdkondade 

asjaomaste sidusrühmadega, kaasa 

arvatud teaduskogukondade esindajad, 

mees- ja naisteadlased, avalik sektor, 

soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 

valdkonnas töötavad kodanikuühiskonna 

organisatsioonid ja VKE-d. Need peavad 

olema piisavalt paindlikud, et oleks 

võimalik arvestada muutustega. Kogu 

programmi „Horisont 2020” rakendamise 

ajal tuleb küsida tasakaalustatud nõu 

väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 

struktuure nagu Euroopa 

tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 

algatused ja Euroopa 

innovatsioonipartnerlused, tagades 

seejuures huvide konfliktide vältimise. 

Poliitika kavandamisel ja projektide 

hindamisel tuleb nõuetekohaselt täita 

kõikides liidu poliitikavaldkondades 

võetud soolise võrdõiguslikkuse 

kohustust. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 

töölevõtmise juhendile ning teistele 

asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 

parandama teadlaseameti ligitõmbavust 

liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 

Euroopa teadlaste hartale ja nii mees- kui 

naisteadlaste töölevõtmise juhendile ning 

teistele asjaomastele raamistikele, mis on 

sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 

arvestades sealjuures siiski, et need on 

vabatahtlikud. 

 

Muudatusettepanek  10 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Naiste jaoks, kes soovivad teha 

karjääri teaduses ja uurimistöös, on 

endiselt olemas nn klaaslae efekt; 

mõnedes teadusharudes, nagu näiteks 

inseneriteadus ja tehnoloogia, on naisi 

oluliselt vähem ning soolise palgalõhe 

osas ei ole vähenemistrendi märgata. 

Raamprogrammiga „Horisont 2020” 

tuleks seetõttu kõrvaldada ebavõrdsus 

naisteadlaste osalemisel teaduskarjääri 

kõikidel tasanditel ning teadustegevuse eri 

valdkondades. 

 
 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 

töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 

konkreetselt soolise ebavõrdsuse 

põhjustega, kasutades täielikult ära nii 

nais- kui ka meessoost teadlaste 

potentsiaali ning lõimides soolised 

aspektid projektide sisusse, et parandada 

teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 

innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 

püüelda Euroopa Liidu lepingu 

artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise 

lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja 

meeste vahelise võrdsuse põhimõtete 

järgimise poole. 

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 

töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, määrates 

kindlaks ja eemaldades peamised soolise 

ebavõrdsuse põhjused ja kasutades 

täielikult ära nii nais- kui ka meessoost 

teadlaste professionaalsusest ja pädevusest 

tulenevat potentsiaali ning lõimides 

soolised aspektid projektide sisusse, 

rakendamisse ja hindamisse, 

uurimisrühmade töölevõtmisse ja 

moodustamisse ning rahastamisse, et 

parandada teadusuuringute kvaliteeti ja 

ergutada innovatsiooni ning aidata seega 

kaasa Euroopa majanduste 

konkurentsivõimelisemaks ja 

dünaamilisemaks muutmisele. Samuti 

tuleb tegevustes püüelda Euroopa Liidu 

lepingu artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise 
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lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja 

meeste vahelise võrdsuse põhimõtete 

järgimise poole. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Programmi „Horisont 2020” 

meetmetega tuleks ületada kõik 

takistused, mis tulenevad nn klaaslae 

fenomenist, mis põhjustab 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas naisteadlaste alaesindatuse 

juhtpositsioonidel.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Programmi „Horisont 2020” 

raames tuleks tagada õige tasakaal nais- 

ja meesteadlaste teadusprojektide 

rahastamise vahel. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 c) Programmiga „Horisont 

2020”tuleks toetada naiste osalust 

kõikides Euroopa teadusuuringutes, 

projektides ja teadusharudes, mitte ainult 

nõuanderühmade ja hindajate töös, vaid 

ka kõikide struktuuride töös, mis on 

seotud programmiga „Horisont 2020” 

(EIT, ERC, JRC, juhtrühmad, 
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kõrgtasemelised rühmad ja 

ekspertrühmad jne), sealhulgas ülikoolide 

ja uurimisasutuste töös. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 

Euroopa töörühma arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 

saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 

tuleb kinni pidada elementaarsetest 

eetilistest põhimõtetest ja põhilistest 

inimõigustest. Arvesse tuleb võtta teaduse 

ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 

töörühma arvamusi, samuti Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Instituudi arvamusi. 

Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

toimimise lepingu artikliga 13 ning 

vähendada loomade kasutamist 

teadusuuringutes ja katsetes, 

lõppeesmärgiga loomade kasutamine 

täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 

läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 

tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 168. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 

edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 

poolele kasutoovat koostööd kolmandate 

riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 

koostööga teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid – 

tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
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ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamine. 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 

toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

luues koostoimet välisprogrammidega ja 

aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 

nagu aastatuhande arengueesmärkide ja 

soolise võrdõiguslikkuse üldprioriteedi 
saavutamine. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Tuleb tagada programmi „Horisont 

2020” usaldusväärne finantsjuhtimine ning 

selle võimalikult tõhus ja kasutajasõbralik 

rakendamine, tagades samas õiguskindluse 

ja programmi avatuse kõigile osalejatele. 

Vaja on hoolt kanda selle eest, et järgitakse 

määrust (EL) nr XXXX/2012 [uus 

finantsmäärus] ning lihtsustamise ja 

parema reguleerimise nõudeid. 

(34) Tuleb tagada programmi „Horisont 

2020” usaldusväärne finantsjuhtimine ning 

selle võimalikult tõhus ja kasutajasõbralik 

rakendamine, tagades samas õiguskindluse 

ja programmi avatuse kõigile osalejatele. 

Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama, 

et sooline mõõde ning naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus lõimitaks meetmetesse 

ning ettevalmistuse, programmi 

kavandamise ja rakendamise, samuti 

jälgimise ja hindamise kõikidesse 

etappidesse meetodite abil, mis hindavad 

soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmist 

eelarve koostamisel. Vaja on hoolt kanda 

selle eest, et järgitakse määrust 

(EL) nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] 

ning lihtsustamise ja parema reguleerimise 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Sooline mõõde tuleks täiel määral 

lõimida teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–

2020) osalemis- ja levitamiseeskirjadesse. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles teadmiste- ja 

innovatsioonipõhise majanduse, leides 

teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 

2020. aasta strateegia ja liidu teiste 

poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 

kogu liidus üles soolise võrdõiguslikkuse, 

teadmiste- ja innovatsioonipõhise 

majanduse, leides teadus-, arendus- ja 

uuendustegevuse jaoks piisavat lisaraha ja 

kasutades kõikide Euroopa teadlaste, 

sealhulgas naisteadlaste kogu potentsiaali 

ja teaduslikku tipptaset. Nii toetab see 

Euroopa 2020. aasta strateegia ja liidu 

teiste poliitikate elluviimist ning Euroopa 

teadusruumi saavutamist ja toimimist. 

Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 

esitatud I lisa sissejuhatuses. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” 

üheks peamiseks eesmärgiks on naiste 

võrdsem osalemine teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas ning selle 

saavutamiseks korraldatakse 

teabekampaaniaid, mille eesmärk on 

soodustada naiste teadusalast erialaõpet 

ja näidata olemasolevaid töövõimalusi 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

valdkonnas. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Programm „Horisont 2020” edendab 
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soolist võrdsust eelkõige toetades 

muudatusi teadusasutuste korralduses 

ning teadustegevuse sisus ja 

kavandamises. Soolise võrdõiguslikkuse 

küsimust käsitletakse 

valdkondadevaheliselt, et luua tasakaal 

naiste ja meeste vahel ning lõimida 

sooline mõõde teadusuuringute ja 

innovatsiooni kavandamisse ja sisusse. 

Teadusprogrammide kavandamisel, sisu 

osas ja teostamisel tuleb piisaval määral 

arvesse võtta naiste ja meeste vahelisi 

majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi. 

Vajalikku tähelepanu tuleks pöörata 

naisteadlaste suurema osavõtu tagamisele 

teadusuuringutes ja teaduspoliitikaga 

seotud protsessis. 

 
 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Programmiga „Horisont 2020” 

rõhutatakse, kui tähtis on edendada 

soolise vahetegemiseta uurimisvaldkondi. 

Raamprogrammiga püütakse ülikoolide, 

ELi institutsioonide ja liikmesriikide 

kaudu edendada teadust kui mõlema 

sugupoole huvivaldkonda alates hariduse 

varastest etappidest ning ka naisteadlaste 

mainet, tuues neid eeskujuks. 

Teavituskampaaniate kaudu jagatakse 

teavet teaduskarjääri alustamiseks 

vajalike nõuete ja teadusvaldkonnas 

pakutavate võimaluste kohta. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iii a) mittediskrimineerimise, soolise 

võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 

põhimõtete austamine; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute tippekspertide 

nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse- 

ja tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rahastatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. 

1. Programmi „Horisont 2020” 

rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 

muu panusega, mida pakuvad komisjoni 

loodud sõltumatute, kõige erinevamatest 

valdkondadest pärit ja väga erineva 

taustaga (kodanikuühiskonna esindajaid 

kaasavad) tippekspertide nõuanderühmad, 

rahvusvaheliste teaduse- ja 

tehnoloogialepingute alusel loodud 

dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 

tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 

üldsusega, ning sellised läbipaistvad 

interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 

rakendatakse vastutustundlikke 

teadusuuringuid ja innovatsiooni. Eelkõige 

kaasatakse meetmed, mille eesmärk on 

edendada meeste ja naiste tasakaalustatud 

esindatust teadusmeeskondades ning 

soolise analüüsi piisavat lõimimist 

teadusuuringute sisusse. Nõuandekogud 

peavad püüdma saavutada oma 

koosseisus soolise tasakaalu. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Kõrgeima tasemega teadusliku 

kvaliteedi tagamiseks on oluline käsitada 
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soolist mõõdet teadusuuringutes ja 

innovatsioonis ettepanekute lahutamatu 

osana. Programmi „Horisont 2020” 

raames tagatakse, et soolist mõõdet 

võetakse nõuetekohaselt arvesse teadus-ja 

innovatsioonitegevuse protsessi kõikides 

etappides, pidades silmas nii prioriteetide 

seadmist kui ka projektikonkursse, 

programmide ja projektide hindamist ja 

järelevalvet ning läbirääkimisi ja 

lepinguid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Hoolikalt tuleb tagada, et komisjoni 

loodavates sõltumatute ekspertide 

rühmades ja kõrgetasemelistes 

nõuanderühmades oleksid naised ja 

mehed võrdselt esindatud. 

 

Muudatusettepanek  27 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

koostööle kolmandate riikidega, 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

vastutustundlikkusele (k.a soolised 

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 

seostamisele, valdkonnaülestele 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

ulatuslikule koostööle teadustegevuse, 

riigiasutuste, kodanikuühiskonna ja 

ärivaldkonna vahel, sotsiaal-, majandus- ja 

humanitaarteadustele, Euroopa 

teadusruumi loomisele ja toimimisele, 

koostööle kolmandate riikidega, 
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aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 

suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

vastutustundlikkusele (k.a soolised 

aspektid), ning soolise tasakaalu 

saavutamisele, samuti teadlaseameti 

ligitõmbavuse suurendamisele, eriti noorte 

naiste hulgas, ning teadlaste piiriülese ja 

sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele, 

pöörates erilist tähelepanu 

naisteadlastele. Igas tööprogrammis peab 

olema eraldi osa, milles kirjeldatakse 

meetmeid, millega kavatsetakse 

kõrvaldada sooline ebavõrdsus ning 

kaasata sooline mõõde. Seda tuleb ka 

projekti tasandil kajastada toetuslepingute 

sätetes. 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Võttes arvesse naisteadlaste madalat 

osalusmäära kuuendas ja seitsmendas 

raamprogrammis, on selle küsimuse 

lahendamiseks programmis „Horisont 

2020” ette nähtud, et naisteadlastele 

pakutakse ametialasel edutamisel võrdseid 

võimalusi, keskendutakse nende 

liikuvusele ning pere- ja tööelu ühitamise 

võimalustele. 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 

innovatsioonitegevuses. 

1. Programmis „Horisont 2020” tagatakse 

sooline võrdõiguslikkus ja sooliste 

aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 

innovatsioonitegevuses ning projekti 

täideviimise kõikides etappides: 

kontseptsiooni, ettepaneku, hindamise, 

projekti juhtimise ja jälgimise etapis, ning 

sooline tasakaal kõikides programmides, 
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hindamiskomisjonides, eksperdi- ja 

nõuanderühmades ning 

otsustusorganites, mis on olemas või 

luuakse selle rakendamiseks, edendades 

naiste juurdepääsu teadusalasele 

haridusele ja teadusalastele töökohtadele 

ning soodustades seega nende ametialast 

edutamist kõigis teadustegevuse ja 

innovatsiooni valdkondades. Selleks 

seatakse eesmärgid ning nende täitmiseks 

töötatakse välja tõhusad meetmed, mida 

tuleb rakendada. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Selle eesmärgi saavutamiseks 

peaksid olema kohustuslikud järgmised 

meetmed: 

 1. Projekti hindamise üks kriteeriumidest 

on sooline tasakaal: seda peaks projekti 

väljatöötamisel piisavalt arvesse võtma. 

Selleks tuleks uurimisgruppide 

moodustamisel ning samuti 

koordinaatorite ja rühmajuhtide 

määramisel võtta struktuuris kasutusele 

alammäär. 

 2. Hindajate ja ekspertide koolituse 

edendamine ja jälgimine: kui sooline 

tasakaal on kohustuslik kriteerium, on 

selleteemaline koolitus neile, kes peavad 

projekte hindama, eriti tähtis ning peaks 

olema kohustuslik. 

 3. Naisjuhtide osa teadus- ja 

uurimistegevuses tuleks edendada 

järgmiselt: 

 a) jälgida naiste osa uurimisasutuste ja -

keskuste kõige olulisematel 

juhtimistasanditel; 

 b) koostada andmebaas ja süstemaatiliselt 

levitada teavet tipptasemega naisteadlaste 
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kohta, et neid rohkem märgataks ning et 

noorematel põlvkondadel oleks, kellest 

eeskuju võtta; 

 c) tagada, et teadus- ja uurimisasutuste 

edutamiskriteeriumid on läbipaistvad ja 

ausad ning järgivad soolise 

võrdõiguslikkuse nõudeid; 

 d) edendada meetmeid naisteadlaste töö- 

ja pereelu ühildamiseks ning toetada 

naisteadlaste liikuvuskavasid; analüüsida 

ema- ja isapuhkusega seotud teemasid 

eesmärgiga edukalt ühendada teaduses 

töö- ja eraelu nii, et naisteadlastel säiliks 

huvi teadusega seotud ametikohade vastu; 

 e) jälgida liikumist karjääriredelil ja 

palkasid, et vältida soost lähtuvaid 

palgaerinevusi. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Vajaduse korral tagatakse 

programmi „Horisont 2020” raames, et 

teadus- ja innovatsiooniprojektides 

võetakse nõuetekohaselt arvesse soolist 

mõõdet, pidades eelkõige silmas 

lõpptarbijale mõeldud teenindust ja 

tooteid, protsessi kõikides etappides, nii 

prioriteetide seadmisel ja 

projektikonkurssidel kui ka programmide 

ja projektide hindamise ja järelevalve 

käigus, samuti läbirääkimistel ja 

lepingutes. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Programmi „Horisont 2020” raames 

tuleks eelkõige jälgida, et peetakse kinni 

töö-, töötasu- ja karjäärialase 

võrdõiguslikkuse põhimõtetest. Seepärast 

konsulteeritakse igal aastal tööliste 

esindajatega ELi rahalist toetust saavates 

ettevõtetes, et arutada soolise 

võrdõiguslikkuse olukorda ja võimalikke 

meetmeid tasakaalustamatuse korral. 

Lisaks on nõutav, et ebavõrduse püsimise 

korral pärast ettevõtjale tema kohustuste 

meeldetuletamist oleks võimalik eespool 

nimetatud rahaline toetus ära võtta. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) Programmis „Horisont 2020” 

tagatakse soolise tasakaalu tulemuslik 

edendamine kõikides programmides, 

hindamiskomisjonides, eksperdi- ja 

nõuanderühmades ning kõikides 

otsustusorganites, mis on olemas või 

luuakse selle rakendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 

rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 

kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 

kohustuse toetada selliste teadus- ja 

innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 

ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 

seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
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lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 

probleeme. 

lahendavad tulemuslikult ülemaailmseid 

ühiskondlikke probleeme, pöörates erilist 

tähelepanu olemasolevale soolisele 

ebavõrdsusele. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 

avaliku sektori sisese partnerluse 

tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 

riikliku või rahvusvahelise tasandi 

meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu. 

1. Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 

avaliku sektori, sealhulgas 

kodanikuühiskonna sisese partnerluse 

tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 

riikliku või rahvusvahelise tasandi 

meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 

välis- ja arenguprogramme täiendades. 

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine, 

täiendades välis- ja arenguprogramme 

ning rahvusvahelisi kohustustusi, näiteks 

aastatuhande arengueesmärkide ja soolise 

võrdõiguslikkuse üldprioriteedi 

saavutamine. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teabe ja tulemuste levitamine on 

kõikide programmi „Horisont 2020” alusel 

toetust saavate meetmete ühine ülesanne. 

2. Teabe ja tulemuste levitamine on 

kõikide programmi „Horisont 2020” alusel 

toetust saavate meetmete ühine ülesanne ja 

see peaks hõlmama piisaval määral soolist 
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mõõdet, rõhutades naisteadlaste 

positiivset rolli ja panust teaduse ning 

innovatsiooni valdkonnas. Teabe 

levitamine ja teabevahetus peavad 

hõlmama soolist mõõdet ning nendele 

peab eelnema sooline analüüs. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; 

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 

ja soodustavad programmist „Horisont 

2020” rahastamise saamise võimalusi, 

eelkõige alaesindatud piirkondade või 

osalejate jaoks; naiste osa suurenemise 

tähtsust teaduses tuleks propageerida 

ning soolise tasakaalu eesmärki teadus- ja 

uurimistöös tuleks vaadelda kui sotsiaalse 

võrdsuse põhimõtte kinnitust ning olulist 

võimalust ühiskonnas olemas oleva 

teadusliku potentsiaali täielikuks 

ärakasutamiseks; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) teabevahetuse ja teadlikkuse 

suurendamisega seotud meetmed, mille 

eesmärk on pöörata tähelepanu naiste 

teadus- ja tehnoloogiaalasele tegevusele 

(näiteks reklaam, ajalehed, raadio, veeb) 

ja kujundada naisteadlaste positiivset 

mainet ühiskonnas; 

 

Muudatusettepanek  40 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) kampaaniad soolistest 

stereotüüpidest ülesaamiseks teaduses 

üldiselt ja eelkõige innovatsiooni ja 

teadusuuringute valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 

kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 

seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 

kulusid kõikidel tasanditel ning seda, et 

programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 

võimalik saavutada ning sellesse saab 

kaasata kõige paremad teadlased ja kõige 

uuenduslikumad ettevõtted. 

2. Kontrollisüsteem tagab usalduse ja 

kontrollimise sobiva tasakaalu, võttes 

seejuures arvesse kontrolli haldus- ja muid 

kulusid kõikidel tasanditel ning seda, et 

programmi „Horisont 2020” eesmärgid on 

võimalik saavutada ning sellesse saab 

kaasata kõige paremad teadlased, 

sõltumata soost, ja kõige uuenduslikumad 

ettevõtted. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 

summa kohta. 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 

2020” rakendamise, selle eriprogrammi 

elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-

aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

ja näitajaid selliste valdkonnaüleste 

teemade kohta nagu sugu, jätkusuutlikkus 

ja kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 

seotud kulutuste summa kohta. 

 

Muudatusettepanek  43 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas”. 

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- 

ja innovaatikakogukondade toetus 

võrdõiguslikkuse eesmärkide ja 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile 

„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile 

„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia vallas”. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 

korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 

lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

tegevuse vahehindamise, milles 

käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 

tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 

ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 

edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 

lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 

rahastamise saamise võimalusi kõikides 

piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 

sugude võrdse esindatuse edendamise 

jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 

meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 

seisukohalt ning eelnenud meetmete 

pikaajalise mõju seisukohalt. 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 

raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 

korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 

lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

programmi „Horisont 2020”, selle 

eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 

Teadusnõukogu ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

tegevuse vahehindamise, milles 

käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 

tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 

ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 

edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 

lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 

rahastamise saamise võimalusi kõikides 

piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 

sugude võrdse esindatuse edendamise 

jaoks, samuti soolise mõõtme lõimimist 

teadus- ja innovatsioonialasesse 

tegevusse. Peale selle tuleks hindamisel 

arvestada saavutatud soolist tasakaalu 

otsustusorganites, komisjonides ja 

nõuandekogudes, soolist mõõdet 

protsessides, osaluses ja raha eraldamisel. 
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Lisaks vaadeldakse hindamisel meetmete 

panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 

ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 

seisukohalt. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva määruse I lisa sissejuhatuses 

üldeesmärkide ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 

näitajad ja eriprogrammis erieesmärkide 

jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 

näitajad (sh vastavad algtasemed) on 

miinimum, mille alusel hinnata, mil määral 

on programmi „Horisont 2020” eesmärgid 

saavutatud. 

2. Käesoleva määruse I lisa sissejuhatuses 

üldeesmärkide ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 

jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 

näitajad ja eriprogrammis erieesmärkide 

jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 

näitajad (sh vastavad algtasemed) on 

miinimum, mille alusel hinnata, mil määral 

on programmi „Horisont 2020” eesmärgid 

saavutatud. Soolised näitajad lisatakse 

tulemuslikkuse näitajatena ning nende 

puhul kasutatakse olemasolevaid 

statistilisi instrumente ja metoodikat, 

nagu teadusuuringute peadirektoraadi iga 

kolme aasta tagant ilmuv väljaanne ,,She 

figures: Statistics and Indicators on 

Gender equality in Science”. Nimetatud 

väljaandest on saanud näitajate 

asjakohane ja tunnustatud allikas ning 

see peaks ilmuma iga kahe aasta tagant. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 7 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab andekatel ja loova 

mõtlemisega teadlastel uurida oma 

(a) Euroopa Teadusnõukogu (ERC) pakub 

kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel 

ligimeelitavat ja paindlikku rahastamist, 

mis võimaldab andekatel ja loova 

mõtlemisega teadlastel, sõltumata soost, 
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meeskonnaga kõige paljulubavamaid 

teemasid teaduse eesliinil. 

uurida oma meeskonnaga kõige 

paljulubavamaid teemasid teaduse eesliinil. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõige 7 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et 

suurendada Euroopa võimet teha 

tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 

soodustatakse eri teadusharude vahelist 

koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 

teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 

tehnoloogia kõige paljulubavamate, 

kujunemisjärgus olevate valdkondade 

arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

(b) Tulevaste ja kujunemisjärgus 

tehnoloogiate eesmärgi saavutamiseks 

toetatakse ühiseid teadusuuringuid ning 

kasutajate vajadustest lähtuvat 
sootundlikku tehnoloogiat ja uuendusi, et 

suurendada Euroopa võimet teha 

tipptasemel ja pöördelisi uuendusi. Selleks 

soodustatakse eri teadusharude vahelist 

koostööd täiesti uutel ja riskantsetel 

teemadel ning kiirendatakse teaduse ja 

tehnoloogia kõige paljulubavamate, 

kujunemisjärgus olevate valdkondade 

arengut, samuti vastavate 

teaduskogukondade korrapärast 

kujundamist liidu tasandil. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõige 7 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Marie Curie nimelised meetmed 

pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 

teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 

vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 

piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 

kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 

ette praeguste ja tulevaste 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. 

(c) Marie Curie nimelised meetmed 

pakuvad suurepärast ja uuenduslikku 

teaduskoolitust ning köitvaid teadmiste 

vahetamise ja karjäärivõimalusi teadlaste 

piiriülese ja valdkondadevahelise liikuvuse 

kaudu, et valmistada neid võimalikult hästi 

ette praeguste ja tulevaste 

ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. 

Liikuvuse programmid tagavad naiste ja 

meeste tõhusad ja võrdsed võimalused 

ning sisaldavad konkreetseid meetmeid 

takistuste eemaldamiseks naisteadlaste 
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liikuvuselt. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevused on sisuliselt tulevikku suunatud, 

parandavad oskusi pikemas perspektiivis, 

keskenduvad teaduse, tehnoloogia, 

teadlaste ja uuenduste järgmisele 

põlvkonnale ning toetavad liidu, 

assotsieerunud riikide ja kogu maailma 

arenevaid talente. Tegevuste teaduslikkust, 

peamiselt alt üles suunatust ja uurijate 

määratavat rahastamiskorda arvestades on 

Euroopa teaduskogukonnal suur roll 

programmi raames uuritavate 

teadusuundade määramisel. 

Tegevused on sisuliselt tulevikku suunatud, 

parandavad oskusi pikemas perspektiivis, 

keskenduvad teaduse, tehnoloogia, 

teadlaste ja uuenduste järgmisele 

põlvkonnale ning toetavad liidu, 

assotsieerunud riikide ja kogu maailma 

arenevaid talente, et suurendada andekate 

naisteadlaste osalemist ning kasutada 

naisteadlaste kogu potentsiaali ja 

teaduslikku tipptaset Euroopa majanduse 

ja ühiskonna kasuks. Tegevuste 

teaduslikkust, peamiselt alt üles suunatust 

ja uurijate määratavat rahastamiskorda 

arvestades on Euroopa teaduskogukonnal 

suur roll programmi raames uuritavate 

teadusuundade määramisel. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 10 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 

arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 

ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 

Rõhuasetus on erinevate tehnoloogiate 

seostel ja üksteisele lähenemisel. 

(a) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi 

võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

vallas antakse sihtotstarbelist toetust IKT, 

nanotehnoloogia, arenenud 

materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, 

arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia 

ning kosmosetehnoloogiaga seotud teadus-, 

arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. 

Kõikidel eelnimetatud aladel tuleb 

asjakohaselt arvesse võtta kasutajate 

vajadusi ja soolist mõõdet. Rõhuasetus on 

erinevate tehnoloogiate seostel ja 
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üksteisele lähenemisel. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – lõige 14 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja 

toorained; 

(e) kliimameetmed, kaasa arvatud 

kliimamuutuste sooline mõõde, keskkond, 
ressursitõhusus ja -kaitse, toorainete 

jätkusuutlik kasutamine; 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 14 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond. 

(f) võrdne, kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond”. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused on kõikide 

nende probleemide lahendamise 

lahutamatu osa. Lisaks toetatakse nende 

teadusharude arengut ka seoses 

erieesmärgiga „Võrdne, kaasav, 

innovatiivne ja turvaline ühiskond”. Samuti 

on iga väljakutse lahutamatuks osaks 

keskendumine soospetsiifilisele 

vaatenurgale ja soolisele 

võrdõiguslikkusele. Samuti keskendutakse 

toetamisel rahvusvahelise, liidu, riikliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundamise 

jaoks tugeva tõendusmaterjalide pagasi 

loomisele. Paljude probleemide üleilmsust 

arvestades on iga probleemi lahendamise 
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„Kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

lahutamatu osa strateegiline koostöö 

kolmandate riikidega. Peale selle antakse 

valdkonnaülest toetust rahvusvahelise 

koostöö jaoks seoses erieesmärgiga 

„Võrdne, kaasav, innovatiivne ja turvaline 

ühiskond”. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” alla kuulub ka 

teadusuuringute ja innovatsiooni vahelise 

lõhe kaotamine erimeetmetega, mille abil 

püütakse anda tõuge tipptaseme 

saavutamiseks liidu vähem arenenud 

piirkondades. 

Erieesmärk „Võrdne, kaasav, innovatiivne 

ja turvaline ühiskond” hõlmab ka tegevusi, 

mille eesmärk on edendada soolist 

tasakaalu teadusuuringute vallas ja soolise 

mõõtme lõimimist teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni ning kaotada 

teadusuuringute ja innovatsiooni vaheline 
lõhe erimeetmetega, mille abil püütakse 

anda tõuge tipptaseme saavutamiseks liidu 

vähem arenenud piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Veel üks suur osa probleemist on see, et 

paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 

sektor tippteadlastele piisavalt 

ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 

aastaid, enne kui andekad noorteadlased 

suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 

Uusi ideid ja energiat toovate uute 

teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 

edasilükkamisega läheb väga palju 

Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 

suurepärased teadlased lähevad oma 

karjääri alguses mujalt edu otsima. 

Veel üks suur osa probleemist on see, et 

paljudes Euroopa riikides ei paku avalik 

sektor tippteadlastele piisavalt 

ligimeelitavaid tingimusi. Võib kuluda 

aastaid, enne kui andekad noorteadlased 

suudavad iseseisvateks teadlasteks saada. 

Uusi ideid ja energiat toovate uute 

teadlaste põlvkonna tekkimise sellise 

edasilükkamisega läheb väga palju 

Euroopa teaduspotentsiaalist raisku, kui 

suurepärased teadlased lähevad oma 

karjääri alguses mujalt edu otsima. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata naisteadlastele, 

keda on tippkraadiga teadlaste hulgas 
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ainult 18%, USAs on see määr aga 27%, 

samas kui 60% Euroopa 

ülikoolilõpetajatest on naised. 

Tähelepanu tuleks pöörata võitlusele 

soolise ebavõrdsuse ilmingutega 

teadustööle värbamisel ja toetada 

naisteadlaste karjääri. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid ja paremaid 

karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 

parimad teadlased, kaasa arvatud kümned 

tuhanded liidu teadlased, sinna lähevad. 

Lisaks muudavad need tegurid üheskoos 

Euroopa maailmakonkurentsis andeka 

teadlase jaoks küllaltki ebahuvitavaks. 

USA võime pakkuda teadlase kohta 

rohkem vahendeid ja paremaid 

karjäärivõimalusi selgitabki, miks maailma 

parimad nais- ja meesteadlased, kaasa 

arvatud kümned tuhanded liidu teadlased, 

sinna lähevad.  

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 

hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 

parimad teadlased (nii mehed kui ka 

naised) ja anda neile vahendid, millega 

maailma tasemel paremini konkureerida. 

ERC tegutseb autonoomselt: kõige 

mainekamatest ja asjatundlikumatest 

teadlastest ja inseneridest koosnev 

sõltumatu teadusnõukogu kehtestab üldise 

teadusstrateegia ning tal on täielikud 

volitused otsustada selle üle, millist liiki 

teadusuuringuid rahastatakse. Need tähtsad 

omadused tagavad ERC teadusprogrammi 

tulemuslikkuse, tegevuse kvaliteedi, 

vastastikuse hindamise ja usaldusväärsuse 

ERC loodi selleks, et valida kogu Euroopat 

hõlmava konkurentsi alusel välja Euroopa 

parimad teadlased (nii mehed kui ka 

naised) ja anda neile vahendid, millega 

maailma tasemel paremini konkureerida. 

ERC tegutseb autonoomselt: kõige 

mainekamatest ja asjatundlikumatest 

teadlastest ja inseneridest koosnev 

sõltumatu teadusnõukogu kehtestab üldise 

teadusstrateegia ning tal on täielikud 

volitused otsustada selle üle, millist liiki 

teadusuuringuid rahastatakse. Need tähtsad 

omadused tagavad ERC teadusprogrammi 

tulemuslikkuse, tegevuse kvaliteedi, 

vastastikuse hindamise ja usaldusväärsuse 
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teadlaste seas. teadlaste seas. ERC tagab, et 

hindamismenetlustes reageeritakse 

soolisele kallutatusele asjakohaselt. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

teadlaste meeskonnad, kes töötavad 

Euroopas. Lisaks püüab ERC ergutada 

Euroopas tervet konkurentsi. 

ERC järgib rahastamisel järgmisi 

väljakujunenud põhimõtteid. ERC 

stipendiumide andmise ainus kriteerium on 

teaduse tipptase. ERC tegutseb 

kindlaksmääratud prioriteetideta, nn alt 

üles põhimõttel. ERC stipendiume saavad 

taotleda mis tahes riigist pärit igas vanuses 

ja igast soost teadlaste meeskonnad, kes 

töötavad Euroopas. Lisaks püüab ERC 

ergutada Euroopas tervet konkurentsi. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 

pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 

saavutada kõige paremini selle eesmärgid 

stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 

selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 

jaoks kui ka kavade elluviimises ja 

juhtimises, ning kuidas kõige paremini 

reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 

teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 

ERC maailmatasemel vastastikuse 

hindamise süsteemi, mille aluseks on 

ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 

erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 

kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 

anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 

sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 

uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 

ERC sõltumatu teadusnõukogu jälgib 

pidevalt ERC tegevust ja kaalub, kuidas 

saavutada kõige paremini selle eesmärgid 

stipendiumikavade abil, mis rõhutavad 

selgust, stabiilsust ja lihtsust nii taotlejate 

jaoks kui ka kavade elluviimises ja 

juhtimises, ning kuidas kõige paremini 

reageerida tekkinud vajadustele. Sõltumatu 

teadusnõukogu püüab hoida ja täiustada 

ERC maailmatasemel vastastikuse 

hindamise süsteemi, mille aluseks on 

ettepanekute läbipaistev, õiglane ja 

erapooletu käsitlemine, et võimaldada teha 

kindlaks murranguline teaduse tipptase ja 

anne teadlase soost, rahvusest ja vanusest 

sõltumatult. ERC jätkab oma strateegiliste 

uuringute läbiviimist, et valmistada ette ja 



 

PE489.637v03-00 594/607 RR\922943ET.doc 

ET 

toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 

suhteid teadlastega ja teiste 

sidusrühmadega, ning püüab oma 

tegevusega täiendada teiste tasandite 

teadusuuringuid. 

toetada oma tegevust, säilitada tihedaid 

suhteid teadlastega ja teiste 

sidusrühmadega, ning püüab oma 

tegevusega täiendada teiste tasandite 

teadusuuringuid. Nõukogu püüab 

saavutada oma koosseisu soolise 

tasakaalu. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 

meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 

mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 

võimalusi ja töökeskkonda 

teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 

Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 

kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 

parima töökohana. Sooline 

võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 

tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 

on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 

järjekindlalt tagatud kogu Euroopas. 

Kui Euroopa tahab oma konkurentidele 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas võrdne vastane olla, peab ta 

meelitama teadlaseks rohkem noori naisi ja 

mehi ning pakkuma neile väga ahvatlevaid 

võimalusi ja töökeskkonda 

teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks. 

Kõige andekamad inimesed nii Euroopast 

kui ka mujalt peavad nägema Euroopat 

parima töökohana. Sooline 

võrdõiguslikkus, kvaliteetsed ja kindlad 

tööhõive- ja töötingimused ning tunnustus 

on ülitähtsad aspektid, mis peavad olema 

järjekindlalt tagatud kogu Euroopas. 

Liikuvuse programmid sisaldavad 

konkreetseid meetmeid takistuste 

eemaldamiseks naiste liikuvuselt ning 

naistele ja meestele tõhusate ja võrdsete 

võimaluste tagamiseks. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt a – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 

Põhitegevuseks on tipptasemel 

innovaatiline kraadiõpe algajatele 

teadlastele valdkondadevaheliste projektide 

või doktoriõppe programmide kaudu, kus 

osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
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uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 

karjääriväljavaated. 

uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 

teised sotsiaal-majanduslikud rühmad. 

Sellega paranevad nii avaliku kui ka 

erasektori noorte kraadiõppe teadlaste 

karjääriväljavaated. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata soolisele tasakaalule 

osalemisel. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt d – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 

Marie Curie nimeliste meetmete arvulist ja 

struktuurilist mõju ning soodustada 

teadlaste koolituse, liikuvuse ja 

karjäärikujunduse tipptaseme saavutamist 

riiklikul tasandil. 

Eesmärk on suurendada lisavahendite abil 

Marie Curie nimeliste meetmete arvulist ja 

struktuurilist mõju ning soodustada 

teadlaste koolituse, liikuvuse ja 

karjäärikujunduse tipptaseme saavutamist 

riiklikul tasandil. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata soolisele võrdõiguslikkusele ja 

struktuurikohandusele. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt d – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhitegevuseks on ärgitada 

kaasrahastamismehhanismi abil 

piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 

organisatsioone looma uusi programme ja 

avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 

sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 

ja karjäärikujundusele. See parandab 

Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 

karjääri kõikidel etappidel (k.a 

doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 

teaduslike teadmiste vaba liikumist 

Euroopas, edendab ahvatlevate 

teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 

pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 

ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 

Põhitegevuseks on ärgitada 

kaasrahastamismehhanismi abil 

piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 

organisatsioone looma uusi programme ja 

avama olemasolevaid rahvusvahelisele ja 

sektoritevahelisele koolitusele, liikuvusele 

ja karjäärikujundusele. See parandab 

Euroopas teaduskoolituse kvaliteeti 

karjääri kõikidel etappidel (k.a 

doktoriõppes), soodustab teadlaste ja 

teaduslike teadmiste vaba liikumist 

Euroopas, edendab ahvatlevate 

teaduskarjäärivõimaluste tekkimist, sest 

pakutakse avatud töölevõtutingimusi ja 

ahvatlevaid töötingimusi, ning toetab 
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ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 

vahelist koostööd teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

ülikoolide, uurimisasutuste ja ettevõtete 

vahelist koostööd teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, samuti koostööd 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata soolisele tasakaalule 

osalemisel. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt e – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 

tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 

puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 

Selleks luuakse näitajad ning analüüsitakse 

teadlaste liikuvuse, oskuste ja karjääriga 

seotud andmeid, püüdes saavutada 

koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 

teadlastele, nende tööandjatele ja 

rahastajatele suunatud poliitiliste 

toetusmeetmetega, mida rakendatakse 

erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” raames. Samuti on 

tegevuse eemärgiks teadlikkuse 

parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 

köitvusest ning Marie Curie nimeliste 

meetmetega toetust saanud teadusuuringute 

ja innovatsiooni tulemuste levitamine. 

Eesmärkideks on jälgida edenemist, 

tuvastada Marie Curie nimeliste meetmete 

puudujäägid ja suurendada meetmete mõju. 

Selleks luuakse soopõhised näitajad ning 

analüüsitakse teadlaste liikuvuse, oskuste, 

karjääri ja soolise võrdõiguslikkusega 

seotud andmeid, püüdes saavutada 

koostoimet ja tihedat kooskõlastamist 

teadlastele, nende tööandjatele ja 

rahastajatele suunatud poliitiliste 

toetusmeetmetega, mida rakendatakse 

erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 

turvaline ühiskond” raames. Samuti on 

tegevuse eemärgiks teadlikkuse 

parandamine teadlaskarjääri tähtsusest ja 

köitvusest ning Marie Curie nimeliste 

meetmetega toetust saanud teadusuuringute 

ja innovatsiooni tulemuste levitamine. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühine tegutsemisviis hõlmab nii 

tegevuskavapõhist tegevust kui ka 

avatumaid valdkondi uuenduslike 

projektide ja murranguliste lahenduste 

edendamiseks. Rõhuasetus on teadus- ja 

arendustegevusel, suuremahulistel 

Ühine tegutsemisviis lõimib tehnika 

innovatsiooniga ka soolise analüüsi. 

Soolise analüüsi asjakohane 

arvessevõtmine võib viia uute toodete, 

protsesside, infrastruktuuri või teenuste 

loomiseni. See toob kaasa kavandamise, 
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katseprojektidel ja tutvustamistegevusel, 

katsestendidel ja eluslaboritel, 

prototüüpide loomisel ja katsesarja 

toodete valideerimisel. Tegevuste eesmärk 

on suurendada tööstuslikku 

konkurentsivõimet, ergutades tööstust ja 

eelkõige VKEsid tegema rohkem 

investeeringuid teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni. 

mis soodustab inimeste heaolu, sealhulgas 

soolist võrdõiguslikkust ning uute turgude 

ja ärivõimaluste äratundmist, arendades 

tehnoloogiaid, mis rahuldavad keerukate 

ja erinevate kasutajarühmade huve. 

Võimalike sooliste erinevuste märkamata 

jätmine võib põhjustada möödalastud 

ärivõimalusi, kuna teatud inimrühmi ei 

ole kaasatud või ei ole nendega piisavalt 

arvestatud; naiste ja meeste käsitlemine 

homogeense rühmana jätab tähele 

panemata erinevused naiste ja meeste 

vahel; naiste ja meeste vaheliste 

erinevuste liigse rõhutamise tõttu võivad 

insenerid mitte märgata olulisi ühisjooni 

naiste ja meeste vahel; stereotüüpide 

loomise tulemusena võivad tekkida 

ebapopulaarsed tooted. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 

alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 

avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 

sektorites ning võimaldab teaduslikku 

progressi kõikides valdkondades. Järgmise 

kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 

ning IKT-komponentide, -taristu ja -

teenuste muundav mõju kõikides 

eluvaldkondades üha enam nähtav. 

Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 

andmesalvestusressursid on tulevikus 

kättesaadavad igale inimesele maakeral. 

Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 

tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 

andmeid, muutes kaugtegutsemise 

tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 

kasutada äriprotsesse ja 

keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 

tuues endaga kaasa palju erinevaid 

teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 

äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 

IKT on innovatsiooni ja konkurentsivõime 

alus paljudel erinevatel eraõiguslikel ja 

avalik-õiguslikel turgudel ja erinevates 

sektorites ning võimaldab teaduslikku 

progressi kõikides valdkondades. Järgmise 

kümne aasta jooksul on digitaaltehnoloogia 

ning IKT-komponentide, -taristu ja -

teenuste muundav mõju kõikides 

eluvaldkondades üha enam nähtav. 

Piiramatud andmetöötlus-, side- ja 

andmesalvestusressursid on tulevikus 

kättesaadavad igale inimesele maakeral. 

Sensorid, masinad ja infopõhised täiustatud 

tooted toodavad tohutus koguses teavet ja 

andmeid, muutes kaugtegutsemise 

tavaliseks, võimaldades kogu maailmas 

kasutada äriprotsesse ja 

keskkonnahoidlikke tootmisobjekte ning 

tuues endaga kaasa palju erinevaid 

teenuseid ja kasutusviise. Paljud üliolulised 

äri- ja avalikud teenused ning kõik teaduse, 
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õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 

tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 

toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 

tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 

tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 

tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks ning ühiskondlike 

protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 

kogukonna moodustamine ja tarbijate 

käitumine, ning avalikuks halduseks, 

näiteks suhtlusmeedia abil. 

õppimise, ettevõtluse ja avaliku sektori 

tähtsamad teadmisi tekitavad protsessid 

toimuvad IKT kaudu. IKT on tähtis taristu 

tootmis- ja ettevõtlusprotsesside, side ja 

tehingute jaoks. Samuti on IKT hädavajalik 

tähtsaimate ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks ning ühiskondlike 

protsesside jaoks, nagu seda on näiteks 

kogukonna moodustamine ja tarbijate 

käitumine, ning avalikuks halduseks ja 

sooliseks võrdõiguslikkuseks, näiteks 

suhtlusmeedia abil. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) On vaja, et rohkem naisi siseneks 

teaduse valdkonda, kuid kui uurimistöö 

viiakse läbi institutsioonides (näiteks 

ülikoolides), peab see olema avatud 

teadmiste kommertsialiseerimisele ja mitte 

niivõrd otsesele teadmiste edendamisele. 

Teisisõnu on mõte selles, et arvestatakse 

turu võimalustega ja soodustatakse kindla 

suunitlusega projekte, mida saab 

praktikas viia kaubanduslikule tasandile. 

Seda tuleks võimaluse korral alati 

aktiivselt soodustada, sest see aitab anda 

Euroopa majanduse 

konkurentsivõimelisusele ülimalt vajaliku 

lisatõuke. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Tervise ja heaolu valdkonnas esineb 

suuri soolisi erinevusi, mis tuleb 

nõuetekohaselt lahendada. 

Demograafilistel protsessidel, eriti 
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vananemisel, on märkimisväärne sooline 

mõõde, enamiku vananevast 

elanikkonnast ning hooldajatest 

moodustavad naised. Teised 

demograafiliste muutuste olulised 

aspektid, näiteks muutuv elustiil, uued 

perekonnastruktuurid ja madal sündimus, 

vajavad asjakohast uurimist soolise 

võrdõiguslikkuse analüüsi abil. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

kogu teadusuuringute ja 

innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-

põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 

turuvõimaluste arendamist. 

Tegevus tuleb viia läbi nii, et toetatakse 

kogu teadusuuringute ja 

innovatsioonitsüklit, tugevdades Euroopa-

põhiste tööstuste konkurentsivõimet ja uute 

turuvõimaluste arendamist. Erilist 

tähelepanu tuleb pöörata ulatuslikule 

koostööle riigiasutuste, teaduse 

valdkonna, kodanikuühiskonna ja 

ärivaldkonna vahel. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 

Konkreetne tegevus hõlmab järgmist: 

tervist määravate tegurite (sealhulgas 

keskkonnast ja kliimast lähtuvate tegurite) 

mõistmine, tervishoiu edendamise ja 

haiguste ennetamise parandamine; haiguse 

mõistmise ja diagnoosimise parandamine; 

tõhusate uurimisprogrammide 

väljatöötamine ja haigusele vastuvõtlikkuse 

hindamise parandamine; järelevalve ja 

valmisoleku parandamine; paremate 

ennetavate vaktsiinite väljatöötamine; in-

silico meditsiini kasutamine haiguste 
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kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 

edendamine, teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. 

kontrolli all hoidmise ja prognoosimise 

parandamiseks; haiguse ravimine; 

teadmiste kasutuselevõtt kliinilises töös ja 

laiendamiskõlblikus 

innovatsioonitegevuses; terviseandmete 

parem kasutamine; aktiivsena vananemine, 

sõltumatu ja toetatud elamine; inimeste 

mõjuvõimu suurendamine oma tervise eest 

hoolt kandmisel; integreeritud hoolduse 

edendamine, teaduslike vahendite ja 

meetodite parandamine, et toetada 

poliitikakujundamist ja regulatiivseid 

vajadusi; tervishoiusüsteemide 

kujundamine võimalikult tõhusaks ja 

tulemuslikuks ning erinevuste 

vähendamine tõenditele tugineva 

otsusetegemise, parimate tavade 

vahetamise, uuendusliku tehnoloogia ja 

uuenduslike meetmete abil. Eespool 

kirjeldatud tegevustesse tuleks lõimida 

sooline mõõde ja sellele peaks eelnema 

sooline analüüs. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – punkt b – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. 

Tegevus keskendub sellele, kuidas 

vähendada liiklusummikuid, parandada 

kättesaadavust ja vastata tarbijate 

vajadustele tervikliku uksest ukseni 

transpordi ja logistika edendamise kaudu, 

kuidas tõhustada ühendvedusid ning 

arukate planeerimis- ja juhtimislahenduste 

kasutuselevõttu ning kuidas vähendada 

olulisel määral õnnetusi ja turvalisusohtude 

tagajärgi. Teadusuuringud peaksid 

arvestama sotsiaal-majanduslike ja 

sooliste erinevustega transpordiviisides. 

Eespool kirjeldatud tegevustesse tuleks 

lõimida sooline mõõde ja sellele peaks 

eelnema sooline analüüs. 
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Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Kliimamuutus ja selle mõju ei ole 

sugugi sooliselt neutraalsed nähtused. 

Soorollide tõttu ei ole naiste mõju 

keskkonnale samasugune kui meestel 

ning nende juurdepääsu ressurssidele 

ning toimetuleku- ja kohanemisviise 

mõjutab tugevasti diskrimineerimine 

seoses sissetulekuga, juurdepääsuga 

ressurssidele, aga ka seoses poliitilise 

mõjuvõimu, hariduse ja 

majapidamiskohustustega. Naiste ja 

meeste eluviis, käitumine ja tarbimine on 

tihti erinevad ja jätavad erineva 

ökoloogilise jalajälje. Kliimamuutused 

mõjutavad naisi ja mehi üle kogu 

maailma. ÜRO valitsustevaheline 

kliimamuutuste rühm on jõudnud 

järeldusele, et „kliimamuutuste mõju 

jaotub eri piirkondade, põlvkondade, 

vanuseklasside, sissetulekute rühmade, 

ametite ja sugude vahel erinevalt”. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 
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lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat. 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat. 

Teadusuuringutes võetakse seoses 

kohanemismeetmetega arvesse soo ja 

soolise võrdõiguslikkuse küsimusi. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – punkt a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat. 

Eesmärk on teadlikuks, varaseks ja 

tõhusaks tegutsemiseks vajalike andmete 

kogumise ning vajalike pädevuste 

ühendamise kaudu arendada ja hinnata 

uuenduslikke, kulutasuvaid ja 

jätkusuutlikke kohanemis- ja 

leevendamismeetmed, mis on suunatud nii 

CO2 kui ka muu kui CO2 kujul esinevatele 

kasvuhoonegaasidele ning milles 

asetatakse rõhk nii tehnoloogilistele kui ka 

mittetehnoloogilistele keskkonnahoidlikele 

lahendustele. Tegevusega püütakse 

parandada kliimamuutuse mõistmist ja 

usaldusväärsete kliimaprognooside 

esitamist, hinnata mõju ja nõrku kohti, 

töötada välja uuenduslikke kulutasuvaid 

kohanemis- ja riskiennetusmeetmeid ning 

toetada leevendamispoliitikat. Eespool 

kirjeldatud tegevustesse tuleks lõimida 

sooline mõõde ja sellele peaks eelnema 

sooline analüüs. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6 – pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. KAASAV, INNOVATIIVNE JA 

TURVALINE ÜHISKOND 

6. VÕRDNE, KAASAV, 

INNOVATIIVNE JA TURVALINE 

ÜHISKOND 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) edendada soolist võrdõiguslikkust 

kogu Euroopas. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

ettevõtted ja kasutajad teadusuuringutesse 

ja innovatsiooni ning kooskõlastatud 

teadus- ja innovatsioonipoliitikasse. 

Eeskätt toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

Eesmärk on toetada uuendusmeelse 

ühiskonna ja innovaatiliste strateegiate 

väljakujundamist Euroopas, kaasates 

üleilmastumist arvesse võttes kodanikud, 

kodanikuühiskonna, ettevõtted ja 

kasutajad teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni ning kooskõlastatud teadus- 

ja innovatsioonipoliitikasse. Eeskätt 

toetatakse Euroopa teadusruumi 

väljaarendamist ning uuendustegevuse 

raamtingimuste väljatöötamist. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja (c) tagada ühiskonna osalus ja kaasatus 
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innovatsioonitegevuses; teadustöös ja innovatsioonis; 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – III osa – punkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) edendada soolist võrdõiguslikkust 

kogu Euroopas ja kogu programmi 

„Horisont 2020” raames rahastatavas 

teadustegevuses ja innovatsioonis. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 

tegevuses keskendutakse 

ühiskonnaprobleemidele nagu 

kliimamuutus ja säästev energia, mis on 

tuleviku seisukohast väga tähtsad. Peamiste 

ühiskonnaprobleemide ulatusliku 

lahendamisega edendab EIT 

valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 

käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 

teadustööd teadmis- ja 

innovaatikakogukondades. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi strateegias ja 

tegevuses keskendutakse 

ühiskonnaprobleemidele nagu 

kliimamuutus, võttes arvesse selle soolist 

mõõdet, ja säästev energia, mis on tuleviku 

seisukohast väga tähtsad. Peamiste 

ühiskonnaprobleemide ulatusliku 

lahendamisega edendab EIT 

valdkondadevahelisi ja valdkonnaüleseid 

käsitlusviise ning aitab suunata partnerite 

teadustööd teadmis- ja 

innovaatikakogukondades. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt c – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 

inimeste arendamine hariduse ja koolituse 

kaudu 

(c) Andekate, oskuslike ja ettevõtlike 

inimeste – nii naiste kui meeste – 

arendamine hariduse ja koolituse kaudu 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 3 – alapunkt c – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 

arengu etappides ning töötab välja uued ja 

uuenduslikud õppekavad, et kajastada 

ühiskondlikest ja majanduslikest 

probleemidest tingitud vajadust uute 

tegevussuundade järele. Selleks on EIT-l 

ülioluline roll julgustada uute 

teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 

liikmesriikides. 

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut lõimib täielikult 

hariduse ja koolituse kõikides ametialase 

arengu etappides ning töötab välja uued ja 

uuenduslikud õppekavad, et kajastada 

ühiskondlikest ja majanduslikest 

probleemidest tingitud vajadust uute 

tegevussuundade järele. Uute profiilide 

vajaduste analüüsi tuleb lõimida sooline 

mõõde. Seetõttu on EIT-l suurem 

kohustus kui ühelgi teisel programmi 

„Horisont 2020” vahendil süstemaatiliselt 

edendada noorte naiste andeid ja teha 

lõpp nende annete raiskamisele Euroopa 

teadusruumis. Samamoodi peab EIT 

sootundlikumalt kavandama haridust ja 

koolitust, kuna homse teadus- ja 

ettevõtlusmaastiku uuenemine saab 

alguse hariduse tasandilt ja jätkub läbi 

koolituse. Lõpuks peab EIT lõimima 

soolise mõõtme uutesse õppekavadesse ja 

tagama sellega koolituse ja hariduse 

tõhususe ja kvaliteedi, samuti nende 

innovatiivse mõõtme. Selleks on EIT-l 

ülioluline roll julgustada uute 

teaduskraadide ja diplomite tunnustamist 

liikmesriikides. 
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