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LÜHISELGITUS 

Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu üheksas teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm, mis kestab 2021. aastast 2027. aastani. Programm „Euroopa horisont“ tugineb 

eelnevatele õnnestumistele ja eelmiste programmide kogemustele ning selle eesmärk on 

tugevdada liidu teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid, edendada konkurentsivõimet ja tagada 

Euroopa valmisolek võtta juhtroll 21. sajandi ülesannete lahendamisel.  

 

Programm „Euroopa horisont“ on arengukomisjonile väga oluline, kuna see võib aidata kaasa 

kestliku arengu eesmärkide täitmisele. Teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsus arenguriikide 

ühiskondlike ja majanduslike probleemide lahendamisel leiab üha enam tunnustamist.  

 

Oluline on tagada, et programm „Euroopa horisont“ oleks arenguriikide osalejatele avatud nii 

projektides ja meetmetes osalemiseks kui ka projektide tulemuste kättesaadavust silmas pidades. 

Võrreldes eelmise raamprogrammiga on arenguriikide osalemine käimasolevas programmis 

„Horisont 2020“ vähenenud ja programmi „Euroopa horisont“ tuleks lisada erisätted, et tugevdada 

programmi rahvusvahelise koostöö mõõdet. 

 

Väga oluline on ka tagada, et ELi välis- ja arengupoliitika prioriteete ja kohustusi võetaks arvesse 

eelkõige kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse ning ressursi- ja energiatõhususe 

valdkondades.  

  

Muudatusettepanekud on veel seotud vajadusega edendada kodanikuühiskonna kaasatust ning 

tugevdada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist programmis. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Volitus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 173 lõiget 3 ja 

artikli 182 lõiget 4, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 173 lõiget 3, artikli 

182 lõiget 4 ja artikli 208 lõiget 1, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Eriprogrammiga kajastatakse 

kliimamuutusega toimetuleku olulisust 

kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 

kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 

ning aidatakse rakendada peamisi 

kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

suunata 25 % ELi eelarvekulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks . 

Eeldatakse, et eriprogrammi alusel 

võetavate meetmete puhul eraldatakse 

kogu eriprogrammi rahastamispaketist 

35 % kliimaeesmärkide täitmiseks. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

eriprogrammi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti asjaomaste hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

(5) Eriprogrammiga tunnistatakse 

kliimamuutust kui suurimat ja olulisimat 

üleilmset ja ühiskondlikku probleemi ning 

kajastatakse kliimamuutusega toimetuleku 

olulisust kooskõlas liidu kohustustega 

Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 

ning aidatakse rakendada peamisi 

kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

suunata 50 % ELi eelarvekulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks . 

Eriprogrammi alusel võetavate meetmete 

puhul tuleks eraldada kogu eriprogrammi 

rahastamispaketist vähemalt 50 % 

kliimaeesmärgi täitmiseks, et toetada 

meetmeid või meetmete osi, mis aitavad 

saavutada hiljemalt 2050. aastaks nullini 

viidud kasvuhoonegaaside netoheitega 

majandust. Asjakohased meetmed 

määratakse kindlaks eelnevalt ja neid 

kajastatakse täies ulatuses strateegilise 

kava ja tööprogrammi kujul eriprogrammi 

ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

ning hinnatakse uuesti asjaomaste 

hindamis- ja läbivaatamismenetluste 

käigus, millega tagatakse, et eesmärk 

investeerida vähemalt 50 % programmi 

üldisest rahastamispaketist kliimaga 

seotud teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni saavutatakse tõhusalt ja 

õigeaegselt. 

Selgitus 

Komisjoni kavandatud programmi „Horisont“ eelarvepaketist 35 % eraldamine kliimaga 

seotud kulutustele ainult kinnitab kehtiva programmi status quo säilitamist. Sellest aga ei 

piisa, sest kliimamuutused on üks suurimaid üleilmseid ja ühiskondlikke probleeme. Üleminek 

nullini viidud kasvuhoonegaaside netoheitega majanduse saavutamisele hiljemalt 2050. 

aastaks peab toimuma kiiremini ning selle saavutamisel on olulisim vahend ambitsioonikas ja 

hästi toetatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alane poliitika. 

 

 

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a)  Kuna fossiilkütused kahjustavad 

tugevalt kliimat, tuleks programmis 

„Euroopa horisont“ pühenduda 

fossiilkütuste kasutamise järkjärgulisele 

lõpetamisele, mis tähendab, et 

fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 

levitamise, ladustamise või põletamisega 

seotud tegevuste või investeeringute jaoks 

ega ka muudele tegevustele, mis kliimat 

kahjustavad ja on vastuolus Pariisi 

kokkuleppe kohaste liidu kohustustega, ei 

anta mingit toetust. 

Selgitus 

Et maailma keskmise temperatuuri tõus oleks kindlalt allpool 2 °C, on vaja mõjusamaid 

meetmeid, eriti seetõttu, et ELi energiapoliitika tuuakse rahvusvahelistel läbirääkimistel igal 

juhul eeskujuks, samal ajal, kui need riigid, kes on kasvuhoonegaaside heitkoguste 

suurenemist mõjutanud kõige vähem (nt väikesaared ja vähim arenenud riigid), tunnevad 

kliimamuutuste mõju kõige rohkem. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine ning digitaalsete ja 

füüsiliste tehnoloogiate ühendamisest 

tulenevad üha suuremad võimalused 

nõuavad suuremaid investeeringuid. 

Programmiga „Euroopa horisont“ 

toetatakse neid pingutusi oluliselt 

suuremate kulutustega peamistele 

digitaalvaldkonna teadus- ja 

innovatsioonitegevustele, kui seda tehakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammis „Horisont 2020“6. See 

peaks tagama, et Euroopa püsib 

(8) Digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine ning digitaalsete ja 

füüsiliste tehnoloogiate ühendamisest 

tulenevad üha suuremad võimalused 

nõuavad suuremaid investeeringuid. 

Programmiga „Euroopa horisont“ 

toetatakse neid pingutusi oluliselt 

suuremate kulutustega peamistele 

digitaalvaldkonna teadus- ja 

innovatsioonitegevustele, kui seda tehakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammis „Horisont 2020“6. See 

peaks tagama, et Euroopa püsib 
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digivaldkonnas üleilmsete teadusuuringute 

ja innovatsiooni esirinnas. 

digivaldkonnas üleilmsete teadusuuringute 

ja innovatsiooni esirinnas, ning toetama 

liidu algatuse „Digitaalsus arengu heaks“ 

rakendamist. 

______________ _______________ 

6 Komisjoni teatises „Uus kaasajastatud 

mitmeaastane Euroopa Liidu 

finantsraamistik, millega viiakse tõhusalt 

ellu liidu prioriteedid pärast 2020. aastat“ 

märgitakse, et teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020“ kulutatakse peamistele 

digitegevustele 13 miljardit eurot 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/et/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Komisjoni teatises „Uus kaasajastatud 

mitmeaastane Euroopa Liidu 

finantsraamistik, millega viiakse tõhusalt 

ellu liidu prioriteedid pärast 2020. aastat“ 

märgitakse, et teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 

2020“ kulutatakse peamistele 

digitegevustele 13 miljardit eurot 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/et/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Selgitus 

Programmi „Horisont“ määruse põhjenduses 2 märgitakse, et programm peaks tugevdama 

„teadus- ja innovatsioonitegevuse mõju liidu poliitika arendamisele, toetamisele ja 

rakendamisele“. Algatus „Digitaalsus arengu heaks“, mis võeti vastu nõukogu 20. novembri 

2017. aasta järeldustega, on selle ilmselge näide. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Programmis tuleks esitada 

teadusuuringute ja tootearenduse 

tervikkäsitus, et Euroopa programme 

saaks rohkem kooskõlastada ja need 

oleksid sidusamad riigi tasandi ja 

seostatud rahvusvaheliste algatuste ja 

teadusuuringute kavadega ning et 

perspektiivikaid tooteid toetataks kogu 

arendusprotsessi käigus ja eriti 

valdkondades, kus turuhuvi puudub. 

Selgitus 

Et saavutada eesmärk lahendada ülemaailmseid probleeme, sealhulgas järgida kestliku 

arengu eesmärke, peaks programm „Euroopa horisont” andma selge visiooni 
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teadusuuringutest ja tootearendusest (see teine aspekt jäetakse sageli tähelepanuta) ning 

tagama riikide, ELi ja rahvusvaheliste pingutuste kooskõla ja tegevuse koordineerituse. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Üleilmsete probleemide ja tööstuse 

konkurentsivõime samba raames esitatud 

konkreetse konkursikutse tööprogramm 

peaks võimaldama anda toetusi 

laiaulatuslike toodete valideerimise ja 

turule viimise jaoks; tuleb mõista, et eriti 

tähtis on see valdkondades, kus esineb 

turutõrkeid, või vaesusega seotud ja 

tähelepanuta jäetud haiguste puhul. 

Selgitus 

On äärmiselt oluline, et programmi „Euroopa horisont” rahastamine oleks kaitstud ja 

prioriteetne ühiskonna ees seisvate probleemide puhul, kus liiga sageli on täheldatav 

kasumlike kommertsturgude vähene huvi edendada teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni. 

Nendes valdkondades on teadusuuringute ja arendustegevuse rahastamine avaliku sektori 

vahenditest väga oluline ja seda saab kasutada erasektori investeeringute tulemuslikuks 

kaasatõmbamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tugevdada rahvusvahelist koostööd; (d) tugevdada rahvusvahelist koostööd 

ja soodustada arenguriikide teadlaste 

osalust ning aidata kaasa liidu sellealaste 

kohustuste täitmisele, eriti neile, mis on 

kirjas Addis Abeba tegevuskava punktides 

49, 116, 120 ja 121 ning Pariisi 

kokkuleppe artiklites 7.7 ja 10.5; 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) tõmmata ligi teadlasi ja 

novaatoreid, neid koolitada ja tagada nende 

paigalejäämine Euroopa teadusruumi, 

sealhulgas teadlaste liikuvuse kaudu; 

(e) tõmmata ligi teadlasi ja 

novaatoreid, neid koolitada ja tagada nende 

paigalejäämine Euroopa teadusruumi, 

sealhulgas teadlaste liikuvuse kaudu, 

vältides samal ajal ajude väljavoolu 

arengumaadest ja toetades nende riikide 

teadusuuringute ja innovatsioonialase 

pädevuse väljaarendamist, koordineerides 

seda liidu arengukoostöö 

rahastamisvahendiga; 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) edendada avatud teadust ja tagada 

nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 

juurdepääs tulemustele; 

(f) edendada avatud teadust ja tagada 

nähtavus üldsuse jaoks ning avatud 

juurdepääs teadusuuringute andmetele ja 

tulemustele teadusinfo laialdasema 

jagamise ja kasutamise eesmärgil, võttes 

arvesse intellektuaalomandi õigusi, kui 

see on nõuetekohaselt põhjendatud; 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) toetada liidu poliitiliste prioriteetide 

rakendamist; 

(h) toetada liidu poliitiliste prioriteetide 

rakendamist, sh Pariisi kokkuleppe ja 
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kestliku arengu eesmärkide saavutamist 

liidus ja kogu maailmas; 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) tugevdada teadusuuringute ja 

innovatsiooni sidet teiste 

poliitikavaldkondade, sealhulgas kestliku 

arengu eesmärkidega; 

(i) tugevdada teadusuuringute ja 

innovatsiooni sidet teiste 

poliitikavaldkondade ja üleilmsete 

probleemidega, sealhulgas kestliku arengu 

eesmärkidega; 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(k) kaasata kodanikke ja lõppkasutajaid 

ühiskavandamise ja ühisloomise 

protsessidesse; 

(k) kaasata kodanikke, 

kodanikuühiskonna organisatsioone ja 

lõppkasutajaid teadusuuringute ja 

innovatsiooni tegevuskava koostamisse, 

sh ühiskavandamise ja ühisloomise 

protsessidesse; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 –punkt k a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (k a) kõrvaldada turutõrkeid, nagu 

teatavate üldiste ja 

ühiskonnaprobleemidega seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

puudumine, kuna see valdkond pakub 

erasektorile vähe huvi, või 
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mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt l 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) parandada teadusalast suhtlust; (l) parandada teadusalast suhtlust 

avatud lähtekoodiga platvormide kaudu; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (p a) tagada, et vähemalt 50 % 

programmi „Euroopa horisont“ 

rahastamisvahenditest kulutatakse 

kliimaga seotud teadus- ja 

innovatsioonitegevusele, tagades sellega, 

et eriprogramm aitab suurendada riikide 

kliima- ja energiaeesmärke, ja suurendab 

eesmärke riiklike energia- ja 

kliimakavade raames; 

 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 

programmitasandi eesmärkide 

rakendamine lõimitud viisil tagatakse 

mitmeaastast perioodi hõlmava 

strateegilise planeerimisega. Sellise 

planeerimise kaudu saab keskenduda 

programmi üldmõjule ja selle eri sammaste 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 

programmitasandi eesmärkide 

rakendamine lõimitud viisil tagatakse 

mitmeaastast perioodi hõlmava 

strateegilise planeerimisega. Sellise 

planeerimise kaudu saab keskenduda 

programmi üldmõjule ja selle eri sammaste 
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omavahelisele sidususele, samuti 

koostoimele teiste ELi programmidega 

ning sellele, kuidas programmiga 

toetatakse ELi muid poliitikameetmeid ja 

kuidas need omakorda programmi 

toetavad. 

omavahelisele sidususele, samuti 

koostoimele teiste ELi programmidega 

ning sellele, kuidas programmiga 

toetatakse ELi muid poliitikameetmeid ja 

kuidas need omakorda programmi 

toetavad. Strateegilise planeerimise 

protsessiga tagatakse, et „Euroopa 

horisont“ on suunatud kestliku arengu 

eesmärkide saavutamisele ja et 

konkreetsed kestliku arengu eesmärgid 

suunavad teemavalikut ja 

projektikonkursside ettevalmistamist 

teemavaldkondades, mis kuuluvad II 

sambasse „Üleilmsed probleemid ja 

Euroopa tööstuse konkurentsivõime“. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Strateegilise planeerimisega soodustatakse 

kodanike ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ulatuslikku kaasamist 

kõikidesse teadus- ja 

innovatsioonitegevuse etappidesse, ühist 

teadmiste loomist ja soolise 

võrdõiguslikkuse tõhusat edendamist – 

sealhulgas sooküsimuse sidumist teadus- ja 

innovatsioonitegevuse sisuga – ning 

tagatakse kõrgeimate usaldusväärsuse ja 

eetikastandardite järgimine ja 

propageeritakse sellistest standarditest 

kinnipidamist. 

Strateegilise planeerimisega soodustatakse 

kodanike ja kodanikuühiskonna ulatuslikku 

kaasamist nii strateegilise planeerimise 

protsessi endasse kui ka kõikidesse 

muudesse teadus- ja innovatsioonitegevuse 

etappidesse, sh tegevuskava koostamisse, 

eriti kui määratakse kindlaks II samba 

„Üleilmsed probleemid ja Euroopa 

tööstuse konkurentsivõime“ 

teadusuuringute prioriteedid. Selle 

hõlbustamiseks luuakse struktureeritud 

dialoog kodanikuühiskonnaga. Samuti 

soodustatakse ühist teadmiste loomist ja 

soolise võrdõiguslikkuse tõhusat 

edendamist – sealhulgas sooküsimuse 

sidumist teadus- ja innovatsioonitegevuse 

sisuga – ning tagatakse vastutustundlik 

teadustöö ja innovatsioon ning 

kõrgeimate usaldusväärsuse ja 

eetikastandardite järgimine. 

 

Muudatusettepanek  18 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 

töötada välja ja rakendada programmiga 

hõlmatud asjaomaste valdkondade 

poliitikat nii ELi tasandil kui ka 

liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 

lähenemisviiside täiendamise kaudu. 

Strateegilise planeerimise protsessis 

võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 

et suurendada teadusuuringute ja 

innovatsiooni panust poliitikameetmete 

ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 

prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 

tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 

algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil. 

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 

töötada välja ja rakendada programmiga 

hõlmatud asjaomaste valdkondade 

poliitikat nii ELi tasandil kui ka 

liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 

lähenemisviiside täiendamise kaudu. 

Strateegilise planeerimise protsessis 

võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 

sh kestliku arengu eesmärke, et 

suurendada teadusuuringute ja 

innovatsiooni panust poliitikameetmete 

ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 

prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 

tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 

algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 

rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 

sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 

laiapõhjaline lähenemisviis 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 

hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 

teenuste väljatöötamist teaduslike ja 

tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 

alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 

rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 

ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 

innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 

sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 

lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 

lahendamise kõrval luuakse võimalused 

uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 

tööstusharude tekkeks, edendatakse 

konkurentsi, soodustatakse 

erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 

rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 

sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 

laiapõhjaline lähenemisviis 

teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 

hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 

teenuste väljatöötamist teaduslike ja 

tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 

alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 

rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 

ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 

innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 

innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 

sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 

lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 

lahendamise kõrval luuakse võimalused 

uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 

tööstusharude tekkeks, edendatakse 

konkurentsi, soodustatakse 

erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
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võrdsed tingimused siseturul. võrdsed tingimused siseturul. Kooskõlas 

liidu võetud kohustustega vaesuse 

vähendamiseks ja kaotamiseks tuleb 

erilist tähelepanu pöörata innovatsioonile, 

mis soodustaks rahvusvahelise arengut ja 

humanitaarabi.  

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teeb süstemaatiliselt kindlaks ja 

dokumenteerib programmi raames läbi 

viidud teadus- ja innovatsioonitegevuse 

tulemused ning edastab või levitab neid 

tulemusi ja kogutud teadmisi 

mittediskrimineerival viisil tööstussektoris, 

igas suuruses ettevõtetele, haldusasutustele, 

teadusasutustele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja 

poliitikakujundajatele, et maksimeerida 

programmist tulenevat Euroopa 

lisaväärtust. 

Komisjon teeb süstemaatiliselt kindlaks ja 

dokumenteerib programmi raames läbi 

viidud teadus- ja innovatsioonitegevuse 

tulemused ning edastab või levitab neid 

tulemusi ja kogutud teadmisi 

mittediskrimineerival viisil tööstussektoris, 

igas suuruses ettevõtetele, haldusasutustele, 

teadusasutustele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja 

poliitikakujundajatele liidus ja väljaspool 

liitu, et maksimeerida programmist 

tulenevat Euroopa lisaväärtust ja 

orienteeritust kestliku arengu 

eesmärkidele. Selleks peavad 

teaduspublikatsioonid, uurimistulemused 

ja taustaandmed olema võimalikult 

avalikult kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 

võetavad meetmed enneolematu ulatusega 

rahvusvahelise koostöö raames muude 

maailma riikide ja piirkondade 

meetmetega. Partnereid kõikjalt maailmast 

kutsutakse vastastikuse kasu saamise 

eesmärgil ühinema ELi jõupingutustega 

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 

võetavad meetmed enneolematu ulatusega 

rahvusvahelise koostöö raames muude 

maailma riikide ja piirkondade, eelkõige 

väikeste ja keskmiste tuludega riikidega, 

et kujundada ühine tulevik, mis põhineb 

kestlikul arengul ning ühendab teadmised 
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lahutamatu osana algatustest, millega 

toetatakse ELi meetmeid kestlikkuse, 

tõhustatud teadusuuringute, tipptasemel 

innovatsiooni ja konkurentsivõime 

edendamiseks. 

taristuga, et toetada mõlemas valdkonnas 

võetavaid meetmeid. Partnereid kõikjalt 

maailmast, sh teadus- ja 

haridusvaldkonna partnerid, ettevõtjad, 

valitsused ja valitsusvälised 

organisatsioonid, kutsutakse vastastikuse 

kasu saamise eesmärgil ühinema ELi 

jõupingutustega lahutamatu osana 

algatustest, millega toetatakse ELi 

meetmeid vaesuse kaotamiseks ning 

kestlikkuse, tõhustatud teadusuuringute, 

tipptasemel innovatsiooni ja 

konkurentsivõime edendamiseks. 

Partnerite vahel toimuva rahvusvahelise 

teadmus-, võimekus- ja taristusiirde 

tulemusel tekivad ühised tegutsemisviisid 

ja ühine õiguskord, mis loob kõigile 

koostoimelise kaubavahetuse.  

 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahvusvaheliste ühismeetmetega tagatakse 

tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 

probleemidega, kestliku arengu eesmärkide 

järgimine, ligipääs maailma parimatele 

talentidele, eksperditeadmistele ja 

ressurssidele ning suurem pakkumine ja 

nõudlus seoses uuenduslike lahendustega. 

Rahvusvaheliste ühismeetmetega, mis on 

suunatud eelkõige turutõrgete 

kõrvaldamisele, tagatakse – nagu on 

määratletud määruse [määrus, millega 

luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogramm „Euroopa horisont“ ning 

kehtestatakse selle osalemis- ja 

levitamiseeskirjad] artikli 2 punktis 1a – 

tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 

probleemidega ja unarusse jäetud 

teadusuuringute valdkondadega ning 
kestliku arengu eesmärkide saavutamine. 

Arvestades nende probleemide üleilmset 

olemust ja nende tihedat seotust väikeste 

ja keskmiste tuludega riikidega, tuleb 

pingutused suunata maailma parimate 

talentide, eksperditeadmiste ja ressursside 

strateegilisele koostööle ning tegutseda 

samal ajal kooskõlas arengupoliitikaga, et 

vältida ajude äravoolu arenguriikidest. 
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Rahvusvaheline koostöö keskendub 

ühistele eesmärkidele, mille täitmine 

sellist koostööd nõuab. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I sammas – AVATUD TEADUS – sissejuhatus – lõik 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Samal ajal on teadusuuringud, 

tehnoloogia areng ja innovatsioon 

olulised üleilmsete probleemide 

lahendamiseks. Seda tunnistatakse 

eelkõige Pariisi kokkuleppes, Addis Abeba 

tegevuskavas ja ÜRO tegevuskavas 

aastani 2030. EL täidab sellega seoses 

võetud kohustusi, et teha koostööd 

kestliku arengu eesmärkide täitmiseks 

olulises teadustegevuses ning toetada 

innovatsiooni arenguriikides. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I sammas – lõik 4 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva samba meetmeid teadlaste 

liikuvuse edendamiseks kasutatakse 

arvestaval viisil, et mitte soodustada ajude 

väljavoolu arenguriikidest. Selliste riikide 

teaduspädevuse suurendamist toetatakse 

kooskõlastatult liidu arengupoliitika 

rakendamiseks kasutatava vahendiga. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I sammas – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa vajab teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas vastupidavat 

kõrge kvalifikatsiooniga inimkapitalibaasi, 

mis on võimeline tulevikuprobleemidega – 

näiteks Euroopa suurte demograafiliste 

muutustega – hõlpsalt kohanema ja neile 

kestlikke lahendusi leidma. Tipptaseme 

tagamiseks peavad teadlased olema 

liikuvad, tegema koostööd ja levitama 

teadmisi riikide, sektorite ja valdkondade 

vahel ning neil peavad olema sobivad 

teadmised ja oskused ühiskondlike 

probleemidega toimetulemiseks ja 

innovatsiooni toetamiseks. 

Euroopa vajab teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas vastupidavat 

kõrge kvalifikatsiooniga inimkapitalibaasi, 

mis on võimeline tulevikuprobleemidega – 

näiteks Euroopa ja maailma suurte 

demograafiliste muutustega – hõlpsalt 

kohanema ja neile kestlikke lahendusi 

leidma. Tipptaseme tagamiseks peavad 

teadlased olema liikuvad, tegema koostööd 

ja levitama teadmisi riikide, sektorite ja 

valdkondade vahel ning neil peavad olema 

sobivad teadmised ja oskused ühiskondlike 

probleemidega toimetulemiseks ja 

innovatsiooni toetamiseks. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EL peab jääma tipptasemel teaduse 

võrdlusaluseks ja seega säilitama oma 

atraktiivsuse kõige lootustandvamate 

teadlaste jaoks nii Euroopast kui ka mujalt 

kogu nende karjääri jooksul. Selleks tuleks 

võimaldada teadlastel ja teadusuuringutega 

seotud töötajatel liikuda ja teha koostööd 

riikide, sektorite ja valdkondade üleselt 

ning saada sel viisil kasu kvaliteetsest 

koolitusest ja karjäärivõimalustest. See 

hõlbustab karjääri vältel liikumist 

akadeemilise ja mitteakadeemilise sektori 

vahel ning soodustab ettevõtlusega 

tegelemist. 

EL peab jääma tipptasemel teaduse 

võrdlusaluseks ja seega säilitama oma 

atraktiivsuse kõige lootustandvamate 

teadlaste jaoks nii Euroopast kui ka mujalt, 

sh väikeste ja keskmiste tuludega riikidest, 
kogu nende karjääri jooksul. Selleks tuleks 

võimaldada teadlastel ja teadusuuringutega 

seotud töötajatel liikuda ja teha koostööd 

riikide, sektorite ja valdkondade üleselt 

ning saada sel viisil kasu kvaliteetsest 

koolitusest ja karjäärivõimalustest. See 

hõlbustab karjääri vältel liikumist 

akadeemilise ja mitteakadeemilise sektori 

vahel ning soodustab ettevõtlusega 

tegelemist. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 2 – taane 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

koostöö ning teadmiste loomine ja 

levitamine ELi piires ja kolmandate riikide 

osalusel. 

koostöö ning teadmiste loomine ja 

levitamine ELi piires ja kolmandate riikide, 

sh väikeste ja keskmiste tuludega riikide 
osalusel. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas –lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Paljud ELi ees seisvad probleemid on 

ühtlasi üleilmsed probleemid. Need 

probleemid on väga ulatuslikud ja 

keerukad ning nendele lahenduse leidmine 

nõuab neile vastavas ulatuses raha, 

vahendeid ja jõupingutusi. EL peab just 

nendes valdkondades ühiselt tööd tegema 

ning näitama oma kodanike kasu ja heaolu 

nimel üles arukust, paindlikkust ja ühtsust. 

Paljud ELi ees seisvad probleemid on 

ühtlasi üleilmsed probleemid. Need 

probleemid on väga ulatuslikud ja 

keerukad ning nendele lahenduse leidmine 

nõuab neile vastavas ulatuses raha, 

vahendeid ja jõupingutusi. EL peab just 

nendes valdkondades ühiselt tööd tegema 

ning näitama oma kodanike ning maailma 

kasu ja heaolu nimel üles arukust, 

paindlikkust ja ühtsust. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 

asjaomased meetmed enneolematu 

ulatusega rahvusvahelise koostöö raames 

kestliku arengu eesmärkidest ja Pariisi 

kliimakokkuleppest lähtuvalt muude 

maailma riikide ja piirkondade 

meetmetega. Partnereid kõikjalt maailmast 

kutsutakse vastastikuse kasu saamise 

eesmärgil ühinema ELi jõupingutustega 

lahutamatu osana kestlikkusele suunatud 

teadusuuringutest ja innovatsioonist. 

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 

asjaomased meetmed enneolematu 

ulatusega rahvusvahelise koostöö raames 

kestliku arengu eesmärkidest ja Pariisi 

kliimakokkuleppest lähtuvalt muude 

maailma riikide ja piirkondade, sh väikeste 

keskmiste tuludega riikidega. Partnereid 

kõikjalt maailmast kutsutakse ühise huvi ja 

vastastikuse kasu saamise eesmärgil 

ühinema ELi jõupingutustega lahutamatu 

osana kestlikkusele suunatud 
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teadusuuringutest ja innovatsioonist. 

Selgitus 

EL võttis endale Addis Abeba tegevuskavas kohustuse teha teadustegevuses koostööd, 

keskendudes kestliku arengu eesmärkidele, mis põhinevad „ühistel huvidel ja vastastikusel 

kasul“ (punkt 120). 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – lõik 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teadusuuringud ja innovatsioon on 

kestliku majanduskasvu ja tööstuse 

konkurentsivõime tagamise põhitegurid 

ning aitavad leida lahendusi tänastele 

probleemidele, pöörata võimalikult kiiresti 

vastupidiseks praeguse ohtliku negatiivse 

suundumuse, mille puhul majandusareng, 

loodusvarade kasutamine ja 

sotsiaalküsimused on omavahel seotud, 

ning luua selle baasil uusi ärivõimalusi. 

Teadusuuringud ja innovatsioon on 

kestliku arengu, sh kestliku 

majanduskasvu ja tööstuse 

konkurentsivõime tagamise põhitegurid 

ning aitavad leida lahendusi tänastele 

probleemidele, pöörata võimalikult kiiresti 

vastupidiseks praeguse ohtliku negatiivse 

suundumuse, mille puhul majandusareng, 

loodusvarade kasutamine ja 

sotsiaalküsimused on omavahel seotud, 

ning luua selle baasil ka uusi ärivõimalusi. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – lõik 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teemavaldkondades toimub digitaalsete, 

progressi võimaldavate ja kujunemisjärgus 

tehnoloogialahenduste väljatöötamine ja 

rakendamine osana ühtsest strateegiast, 

mille eesmärk on edendada ELi 

juhtpositsiooni tööstuses. Vajaduse korral 

kasutatakse selleks ELi kosmosepõhiseid 

andmeid ja teenuseid. 

Teemavaldkondades keskendutakse 

kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele 

ning toimub digitaalsete, progressi 

võimaldavate ja kujunemisjärgus 

tehnoloogialahenduste väljatöötamine ja 

rakendamine osana ühtsest strateegiast, 

mille eesmärk on edendada ELi 

juhtpositsiooni tööstuses kestliku arengu 

raamistikus. Vajaduse korral kasutatakse 
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selleks ELi kosmosepõhiseid andmeid ja 

teenuseid. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ELi sotsiaalõiguste samba kohaselt on 

igaühel õigus õigeaegsele juurdepääsule 

kvaliteetsele ja taskukohasele ennetavale 

tervishoiule ja ravile. See on aluseks ELi 

võetud kohustusele järgida ÜRO kestliku 

arengu eesmärke, mille kohaselt 

soovitakse 2030. aastaks tagada üldine 

tervisekindlustus igaühele vanusest 

sõltumata ja kedagi välja jätmata ning 

ennetatavate surmade lakkamine. 

ELi sotsiaalõiguste samba kohaselt on 

igaühel õigus õigeaegsele juurdepääsule 

kvaliteetsele ja taskukohasele ennetavale 

tervishoiule ja ravile. Kestliku arengu 

eesmärgis nr 3 kutsutakse üles tagama 

hea tervis ja heaolu edendamine igas 

vanuses inimestele. Asjaolu, et peamiselt 

või üksnes vaeseid inimesi mõjutavate 

haiguste ennetamiseks ei ole uuritud 

võimalikke vaktsiine või ravivõimalusi, on 

ilmselge turutõrge. Selles 

teemavaldkonnas tegeldakse selle tõrke 

uurimisega ja toetatakse ka muul moel 

kestliku areng eesmärki nr 3 ja sellega 

seotud eesmärkide täitmist. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tervisega seotud teadusuuringud ja 

innovatsioon on mänginud selle 

saavutamises, ent samuti tervishoiu- ja 

hoolekandesektoris toimunud tootlikkuse ja 

kvaliteedi paranemises olulist rolli. Siiski 

seisab EL jätkuvalt silmitsi nii uute, 

esilekerkivate kui ka püsivate 

probleemidega, mis ohustavad liidu 

kodanikke ja rahvatervist, liidu tervishoiu- 

ja sotsiaalkaitsesüsteemide kestlikkust ning 

liidu tervishoiu- ja hoolekandesektori 

konkurentsivõimet. Peamised 

terviseküsimused ELis hõlmavad muu 

Tervisega seotud teadusuuringud ja 

innovatsioon, sealhulgas tootearendus on 

mänginud selle saavutamises, ent samuti 

tervishoiu- ja hoolekandesektoris toimunud 

tootlikkuse ja kvaliteedi paranemises 

olulist rolli. Siiski seisab EL jätkuvalt 

silmitsi nii uute, esilekerkivate kui ka 

püsivate probleemidega, mis ohustavad 

liidu kodanikke ja rahvatervist, liidu 

tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemide 

kestlikkust ning liidu tervishoiu- ja 

hoolekandesektori konkurentsivõimet. 

Peamised terviseküsimused ELis hõlmavad 
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hulgas järgmist: tervislike eluviiside 

ebapiisav edendamine ja haiguste ebapiisav 

ennetamine; mittenakkushaiguste 

ulatuslikum levik; 

antimikroobikumiresistentsuse levik ja 

nakkushaiguste epideemiate teke; 

keskkonnareostuse suurenemine; 

riikidevaheline ja riigisisene püsiv 

tervisealane ebavõrdsus, millel on 

ebaproportsionaalne mõju ebasoodsas 

olukorras või haavatavas eluetapis 

olevatele inimestele; terviseriskide 

tuvastamine, mõistmine, kontrolli all 

hoidmine, ennetamine ja leevendamine 

kiiresti muutuvas sotsiaalses, linna- ja 

looduskeskkonnas; Euroopa 

tervishoiusüsteemide kulukuse 

suurenemine ning personaalmeditsiini 

lähenemisviiside ja digiteerimise üha 

ulatuslikum levik tervishoius ja 

hoolekandes; ning Euroopa tervishoiu- ja 

hoolekandesektorile avalduv surve säilitada 

uute ja esilekerkivate globaalsete 

turuosaliste kõrval konkurentsivõime 

tervisevaldkonna innovatsioonis ja selle 

kaudu. 

muu hulgas järgmist: tervislike eluviiside 

ebapiisav edendamine ja haiguste ebapiisav 

ennetamine; mittenakkushaiguste 

ulatuslikum levik; 

antimikroobikumiresistentsuse levik ja 

nakkushaiguste epideemiate 

teke; keskkonnareostuse suurenemine; 

riikidevaheline ja riigisisene püsiv 

tervisealane ebavõrdsus, millel on 

ebaproportsionaalne mõju ebasoodsas 

olukorras või haavatavas eluetapis 

olevatele inimestele; terviseriskide 

tuvastamine, mõistmine, kontrolli all 

hoidmine, ennetamine ja leevendamine 

kiiresti muutuvas sotsiaalses, linna- ja 

looduskeskkonnas; mõne innovatiivse 

tervishoiuvahendi ja tehnoloogia kõrge 

hind, Euroopa tervishoiusüsteemide 

kulukuse suurenemine ning 

personaalmeditsiini lähenemisviiside ja 

digiteerimise üha ulatuslikum levik 

tervishoius ja hoolekandes ning Euroopa 

tervishoiu- ja hoolekandesektorile avalduv 

surve säilitada uute ja esilekerkivate 

globaalsete turuosaliste kõrval 

konkurentsivõime tervisevaldkonna 

innovatsioonis ja selle kaudu. 

Ennetatavate haiguste tagajärjel surnute, 

eriti surnud laste arv on kogu maailmas 

endiselt lubamatult suur. Tähtsad ravimid 

on arenguriikides endiselt paljude jaoks 

kättesaamatud, kuna nende hind on liiga 

kõrge või ei investeerita piisavalt 

tähelepanuta jäetud haiguste tõrjumisse. 

Programmi „Euroopa horisont” 

terviseuuringud peavad lähtuma Doha 

deklaratsiooni põhimõtetest 

intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspekte käsitleva kokkuleppe 

(TRIPS-kokkulepe) ja rahvatervise kohta, 

eesmärgiga suurendada tähelepanuta 

jäetud haiguste uurimist, tagada tähtsate 

ravimite üldine kättesaadavus, tunnistada 

õigust tervishoiule inimõigusena ning 

soodustada uusi rahastamismehhanisme, 

et edendada ühiseid pingutusi üleilmsete 

terviseprobleemide lahendamiseks 

Euroopas ja arenguriikides.  
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need terviseküsimused on keerukad, 

üksteisega seotud ja oma olemuselt 

üleilmsed ning nõuavad 

multidistsiplinaarset, sektoriülest ja 

riikidevahelist koostööd. Teadus- ja 

innovatsioonitegevusega luuakse tihedad 

sidemed avastustele suunatud, kliiniliste, 

epidemioloogiliste, keskkonnaalaste ja 

sotsiaal-majanduslike uuringute vahel ning 

samuti reguleerimisalaste 

teadusuuringutega. Selle tegevuse käigus 

rakendatakse kombineeritult nii 

teadusringkondade kui ka tööstussektori 

oskusi ning soodustatakse nende koostööd 

tervishoiuteenuste pakkujate, patsientide, 

poliitikakujundajate ja kodanikega, et 

saavutada avaliku sektori rahastuse 

võimendus ning tagada tulemuste 

kasutuselevõtt nii kliinilises praktikas kui 

ka tervishoiusüsteemides. Samuti 

soodustatakse selle tegevusega strateegilist 

koostööd ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et 

koondada kokku eksperditeadmised, 

võimekus ja ressursid vajaliku 

mastaabisäästu, haarde ja kiiruse 

saavutamiseks ning jagada eeldatavat tulu 

ja kaasnevaid finantsriske. 

Need terviseküsimused on keerukad, 

üksteisega seotud ja oma olemuselt 

üleilmsed ning nõuavad 

multidistsiplinaarset, sektoriülest ja 

riikidevahelist koostööd, sh väikeste ja 

keskmiste tuludega riikidega. Teadus- ja 

innovatsioonitegevusega luuakse tihedad 

sidemed avastustele suunatud, kliiniliste, 

epidemioloogiliste, keskkonnaalaste ja 

sotsiaal-majanduslike uuringute vahel ning 

samuti reguleerimisalaste 

teadusuuringutega. Selle tegevuse käigus 

rakendatakse kombineeritult nii 

teadusringkondade ja kasumit 

mittetaotlevate tootearendajate kui ka 

tööstussektori oskusi ning soodustatakse 

nende koostööd tervishoiuteenuste 

pakkujate, patsientide, poliitikakujundajate, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kodanikega, et saavutada avaliku sektori 

rahastuse võimendus ning tagada tulemuste 

kasutuselevõtt nii kliinilises praktikas kui 

ka tervishoiusüsteemides. Samuti 

soodustatakse selle tegevusega strateegilist 

koostööd ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et 

koondada kokku eksperditeadmised, 

võimekus ja ressursid vajaliku 

mastaabisäästu, haarde ja kiiruse 

saavutamiseks ning jagada eeldatavat tulu 

ja kaasnevaid finantsriske. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 

haigused on ülemaailmne probleem ning 

lüngad teadusuuringutes tuleb täita 

patsientide vajadustest lähtuva 

innovatsiooni abil. Sellised uued ja 

taaslevivad nakkushaigused Euroopa 

piirkonnas ja 

antimikroobikumiresistentsuse probleem 

rõhutavad veelgi vajadust tervikliku ja 

rahvusvaheliselt koordineeritud 

lähenemisviisi järele ning vajadust 

suurendada avaliku sektori toetust 

teadusuuringutele ja innovatsioonile. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selleks et edendada võrdset juurdepääsu 

raskelt invaliidistavate või eluohtlike 

haiguste ravile, ennetamisele ja 

diagnoosimisele ning tagada, et riiklikult 

rahastatud teadusuuringute ja 

innovatsiooni tulemusel jõutakse sobivate, 

ohutute, tulemuslike, kättesaadavate ja 

soodsa hinnaga lahendusteni, on 

programmist „Euroopa horisont“ toetuse 

saajad kohustatud kirjeldama, kuidas nad 

kavatsevad tagada juurdepääsu projekti 

tulemustele, sh võimalikele tulevastele 

tervishoiuvahenditele. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1 – taane 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ema, isa, imiku ja lapse tervis ning 

lapsevanema roll; 

– ema, isa, imiku ja lapse tervis ning 

lapsevanema roll; lapse ja ema 

elujäämine; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.2 – lõik 2 – taane 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehnoloogialahendused 

kemikaalidest, saasteainetest ja muudest 

stressiteguritest, sealhulgas kliima ja 

keskkonnaga seotud stressiteguritest ning 

mitme stressiteguri koosmõjust tulenevate 

ohtude, kokkupuute ja tervisemõju 

hindamiseks; 

– ohutud, tulemuslikud ja soodsa 

hinnaga tehnoloogialahendused, sh 

odavamad tehnoloogialahendused 
kemikaalidest, saasteainetest ja muudest 

stressiteguritest, sealhulgas kliima ja 

keskkonnaga seotud stressiteguritest ning 

mitme stressiteguri koosmõjust tulenevate 

ohtude, kokkupuute ja tervisemõju 

hindamiseks; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.3 – lõik 4 – taane 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ravilahendused, sealhulgas nii 

farmakoloogiline kui ka 

mittefarmakoloogiline ravi; 

– sobivad, ohutud, tulemuslikud ja 

soodsa hinnaga ravilahendused, 

sealhulgas nii farmakoloogiline kui ka 

mittefarmakoloogiline ravi; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.4 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Inimeste kaitsmine piiriüleste terviseohtude 

eest on tõsine rahvaterviseprobleem, mis 

nõuab tõhusat rahvusvahelist koostööd ELi 

ja üleilmsel tasandil. See hõlmab 

nakkushaiguste ennetamist, nendeks 

valmisolekut ning nende varajast 

avastamist ja ravi, samuti 

antimikroobikumiresistentsuse vastu 

võitlemist terviseühtsuse põhimõttest 

lähtuvalt. 

Inimeste kaitsmine nakkushaiguste, 

piiriüleste terviseohtude ning vaesusega 

seotud ja tähelepanuta jäetud haiguste 
eest on tõsine rahvaterviseprobleem, mis 

nõuab tõhusat rahvusvahelist koostööd ELi 

ja üleilmsel tasandil ning liidu 

rahastamisvahendite kooskõlastatust 

teadusuuringute ja innovatsiooni ning 

rahvusvahelise arengu vajaduste vahel. 

See hõlmab vahendite väljatöötamist 

nakkushaiguste ennetamiseks, nendeks 

valmisolekuks ning nende varajaseks 

avastamiseks ja raviks, samuti 

antimikroobikumiresistentsuse vastu 

võitlemiseks. Erasektor ei investeeri 

paljude nakkushaigustega seotud 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni, 

kuna puuduvad turustiimulid investeerida 

nende sageli vaesusega kaasnevate 

haiguste ennetusse, ravimisse ja 

diagnoosimisse, mis nõuab 

ambitsioonikamate avaliku sektori 

investeeringute tegemist. Eelkõige 

keerukad ja kulukad viimase etapi 

kliinilised uuringud ning arenguriikides 

eetika ja reguleerimise tugevdamise 

toetamine nõuavad Euroopa ühendatud 

pingutusi. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– nakkushaiguste, samuti nendega 

kaasnevate haiguste ja nakkustega seotud 

vaktsiinid, diagnostika ja ravi; 

– Sobivate, ohutute, tulemuslike ja 

soodsa hinnaga vaktsiinide, diagnostika ja 

ravimooduste väljatöötamine ja 

optimeerimine nakkushaiguste, samuti 

nendega kaasnevate haiguste ja nakkuste 

tõrjumiseks, pidades esmatähtsaks 

vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 

haigusi, olukorras, kus puudub 

kommertsturg, lisaks haigustele, mida 
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tugevalt mõjutab 

antimikroobikumiresistentsus;  

 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tegurid, mis takistavad 

meditsiinilise sekkumise rakendamist ja 

kasutuselevõttu kliinilises praktikas ja 

tervishoiusüsteemis; 

– tegurid, mis takistavad 

meditsiinilise sekkumise rakendamist ja 

kasutuselevõttu ning reguleerimise 

tugevdamist väikeste ja keskmiste 

tuludega riikide kliinilises praktikas ja 

tervishoiusüsteemis; 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

nakkushaiguste piiriülesed aspektid ning 

väikeste või keskmiste tuludega riikidega 

seotud eriprobleemid, näiteks troopilised 

haigused. 

nakkushaiguste vastaste ravimitega seotud 

teadus- ja arendustegevuse piiriülesed 

aspektid ning väikeste või keskmiste 

tuludega riikidega seotud eriprobleemid, 

eriti vaesusega seotud haigused, näiteks 

troopilised unarhaigused, AIDS, 

tuberkuloos ja malaaria. Vaesusega 

seotud ja tähelepanuta jäetud haigustega 

võitlemiseks on vaja terviklikku 

lähenemisviisi, mis põhineb partnerlusel 

liikmesriikide, haigustest mõjutatud 

piirkondade ning teadus- ja 

eksperdiasutustega, tuginedes Euroopa ja 

arenguriikide kliiniliste uuringute teise 

partnerlusprogrammi (EDCTP2) edule 

ning hõlmates uute ravimeetodite 

väljatöötamist nakkushaiguste vastu, et 

võidelda antibiootikumiresistentsusega.  
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2.5 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tervisevaldkonna tehnoloogial ja 

vahenditel on rahvatervise seisukohalt väga 

tähtis roll ja need on aidanud oluliselt 

kaasa inimeste elukvaliteedi, tervise ja 

hoolekande tõhusale paranemisele ELis. 

Seepärast on sobivate, usaldusväärsete, 

ohutute ja kulutõhusate tervishoiu ja 

hoolekande valdkonna 

tehnoloogialahenduste ja vahendite 

kavandamine, väljatöötamine, 

kasutuselevõtt ja rakendamine 

strateegiliselt esmatähtis ning seejuures 

tuleb võtta piisaval määral arvesse puudega 

inimeste ja vananeva ühiskonna vajadusi. 

See hõlmab tehisintellekti ja muid 

digitehnoloogia väljundeid, millel on 

olemasolevate lahendustega võrreldes 

olulisi eeliseid ja millega edendatakse 

konkurentsivõimelist ja kestlikku 

tervishoiusektorit, kus luuakse väärtuslikke 

töökohti. Euroopa tervishoiusektor on üks 

ELi tähtsamaid majandussektoreid, mille 

arvele langeb 3 % SKPst ja kus töötab 1,5 

miljonit inimest. 

Tervisevaldkonna tehnoloogial ja 

vahenditel on rahvatervise seisukohalt väga 

tähtis roll ja need on aidanud oluliselt 

kaasa inimeste elukvaliteedi, tervise ja 

hoolekande tõhusale paranemisele ELis. 

Seepärast on sobivate, usaldusväärsete, 

ohutute, soodsa hinnaga ja tulemuslike 

tervishoiu ja hoolekande valdkonna 

tehnoloogialahenduste ja vahendite 

kavandamine, väljatöötamine, 

kasutuselevõtt ja rakendamine 

strateegiliselt esmatähtis ning seejuures 

tuleb võtta piisaval määral arvesse puudega 

inimeste ja vananeva ühiskonna vajadusi. 

See hõlmab tehisintellekti ja muid 

digitehnoloogia väljundeid, millel on 

olemasolevate lahendustega võrreldes 

olulisi eeliseid ja millega edendatakse 

konkurentsivõimelist ja kestlikku 

tervishoiusektorit, kus luuakse väärtuslikke 

töökohti. Euroopa tervishoiusektor on üks 

ELi tähtsamaid majandussektoreid, mille 

arvele langeb 3 % SKPst ja kus töötab 1,5 

miljonit inimest. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6 – lõik 2 – taane 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – teadusuuringute kulude lahutamine 

ravimite hinnast eesmärgiga hõlbustada 

ravimite kättesaadavust ja tagada kestliku 

arengu eesmärgi nr 3 („Inimeste tervis ja 

heaolu“) täitmine; 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– traditsioonide, käitumismustrite, 

ettekujutuste ja uskumuste mõju 

väärtustele ja kuuluvustundele. 

– traditsioonide, käitumismustrite, 

ettekujutuste ja uskumuste mõju 

väärtustele ja kuuluvustundele 

euroopalikus ühiskonnas, millele on 

iseloomulikud pluralism, sallivus ja 

solidaarsus. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1 – taane 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– maksu- ja 

sotsiaalkindlustussüsteemid koos 

sotsiaalkindlustuse ja 

sotsiaalinvesteeringute poliitikaga, mille 

eesmärk on ebavõrdsuse vähendamine ning 

tehnoloogia, demograafiliste muutuste ja 

mitmekesisuse negatiivse mõju 

leevendamine; 

– maksu- ja 

sotsiaalkindlustussüsteemid koos 

sotsiaalkindlustuse ja 

sotsiaalinvesteeringute poliitikaga, mille 

eesmärk on ebavõrdsuse vähendamine, 

sisemiste ressursside kasutuselevõtu 

toetamine arenguriikides vastavalt Addis 

Abeba tegevuskava II peatüki A osale ja 

ELi poliitikale ning tehnoloogia, 

demograafiliste muutuste, maksustamise 

vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise, 

ebaseaduslike finantsvoogude ja 

finantstingimuste ja -tegevusega seotud 

läbipaistvuse puudumise negatiivse mõju 

leevendamine; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ühiskonna suutlikkus suurõnnetuse – ühiskonna suutlikkus suurendada 
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riske paremini juhtida ja neid vähendada, 

sealhulgas looduspõhiste lahenduste abil, 

ning sel eesmärgil olemasolevate ja uute 

riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja 

neile reageerimise tõhustamine; 

vastupidavust ja suurõnnetuse riske 

paremini juhtida ja neid vähendada, 

sealhulgas looduspõhiste lahenduste abil, 

ning sel eesmärgil olemasolevate ja uute 

riskide ennetamise, nendeks valmisoleku ja 

neile reageerimise tõhustamine; 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Digitaliseerimine edeneb ka 

arengumaades, avades seal uusi 

ühiskondlikke ja majanduslikke 

võimalusi. Samal ajal takistab 

riikidevaheline ja -sisene digilõhe tulu 

jaotamist ning suurendab ebavõrdsust. 

Liidu algatuse „digitaalsus arengu heaks“ 

(D4D) eesmärk on aidata maksimeerida 

digitaliseerimise positiivset mõju 

arengumaadele ja aidata lahendada 

probleeme. Algatust toetatakse 

meetmetega selles teemavaldkonnas. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 

saavutamiseks tuleb ELis üle minna vähese 

CO2-heitega ressursitõhusale ja 

vastupidavale majandusele ja ühiskonnale. 

Selle aluseks on põhjalikud muutused 

tehnoloogia ja teenuste valdkonnas ning 

ettevõtete ja tarbijate käitumises, samuti 

hõlmab see uusi valitsemisvorme. Üleilmse 

keskmise temperatuuri tõusu piiramine 

sellisel määral, et see jääb tublisti alla 2 °C, 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 

saavutamiseks tuleb ELis üle minna vähese 

CO2-heitega ressursitõhusale ja 

vastupidavale majandusele ja ühiskonnale. 

Selle aluseks on põhjalikud muutused 

tehnoloogia ja teenuste valdkonnas ning 

ettevõtete ja tarbijate käitumises, samuti 

hõlmab see uusi valitsemisvorme. Pariisi 

kokkulepe kujutab endast nii 

kliimamuutuste leevendamise kui ka 
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ning jõupingutused selle piiramiseks 1,5 

°C-ni nõuavad kiireid edusamme CO2 

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 

ja kasvuhoonegaaside heite olulist 

piiramist transpordisektoris6. Samuti on 

vaja uut impulssi uue põlvkonna 

läbimurrete kiiremaks saavutamiseks ning 

uuendusliku tehnoloogia ja uuenduslike 

lahenduste tutvustamiseks ja 

kasutuselevõtuks; selleks tuleks kasutada 

ka digi- ja kosmosetehnoloogiast 

tulenevaid võimalusi. Selle eesmärgi 

järgimiseks rakendatakse lõimitud 

lähenemisviisi, mis hõlmab CO2 

heitkoguste vähendamist, ressursitõhusust, 

õhusaaste vähendamist, tooraine 

kättesaadavust ja ringmajandust. 

nendega kohanemise meetmete 

raamistikku. Kokkuleppe artikliga 7 

kehtestatakse kliimamuutustega 

kohanemist käsitlev üldeesmärk. Liit on 

võtnud eelkõige selle artikli punktiga 7.7 

kohustuse aidata arengumaid, kellel on 

vähe vastutust kliimamuutuste 

põhjustamise eest ning kes on selle 

peamised ohvrid ja kellel puuduvad 

vahendid nende muutustega 

kohanemiseks. Arengumaade vajadused 

hõlmavad võimalikult kvaliteetseid 

teaduspõhiseid sihtprognoose ja 

nõuandeid (kliimateenused), et oleks 

võimalik teha häid otsuseid ja tagada 

valmisolek. Nende vajaduste hulka 

kuulub ka abi mõjusate uute 

kohanemismeetmete väljatöötamiseks. 

Anda tugev liidupoolne panus nende 

vajaduste katmisse on selle 

teemavaldkonna tegevuse oluline eesmärk 

ning see on väga oluline, et liit täidaks 

Pariisi kokkuleppe artiklite 7.7 ja 10.5 

kohaseid kohustusi. Üleilmse keskmise 

temperatuuri tõusu piiramine sellisel 

määral, et see jääb tublisti alla 2 °C, ning 

jõupingutused selle piiramiseks 1,5 °C-ni 

nõuavad kiireid edusamme CO2 

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 

ja kasvuhoonegaaside heite olulist 

piiramist transpordisektoris6. Samuti on 

vaja uut impulssi uue põlvkonna 

läbimurrete kiiremaks saavutamiseks ning 

uuendusliku tehnoloogia ja uuenduslike 

lahenduste tutvustamiseks ja 

kasutuselevõtuks; selleks tuleks kasutada 

ka digi- ja kosmosetehnoloogiast 

tulenevaid võimalusi. Selle eesmärgi 

järgimiseks rakendatakse lõimitud 

lähenemisviisi, mis hõlmab CO2 

heitkoguste vähendamist, ressursitõhusust, 

õhusaaste vähendamist, tooraine 

kättesaadavust ja ringmajandust. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Inimtegevus avaldab suurenevat mõju 

pinnasele, meredele ja ookeanidele, veele, 

õhule, elurikkusele ja teistele 

loodusvaradele. Planeedi kasvava 

elanikkonna toiduga varustamine sõltub 

otseselt loodussüsteemide ja loodusvarade 

seisundist. Üheskoos kliimamõjudega 

avaldab inimkonna kasvav nõudlus 

loodusvarade järele keskkonnale survet, 

mis tugevalt ületab jätkusuutlikku taset, 

mõjutab ökosüsteeme ja nende võimet 

osutada teenuseid inimeste hüvanguks. 

Ringmajanduse, biomajanduse ja sinise 

majanduse kontseptsioonid annavad 

võimaluse keskkonna-, sotsiaal- ja 

majanduseesmärke tasakaalustada ning 

korraldada inimtegevust kestliku arengu 

suunas. 

Inimtegevus avaldab suurenevat mõju 

pinnasele, meredele ja ookeanidele, veele, 

õhule, elurikkusele ja teistele 

loodusvaradele. Planeedi kasvava 

elanikkonna toiduga varustamine sõltub 

otseselt loodussüsteemide ja loodusvarade 

seisundist. Üheskoos kliimamõjudega 

avaldab inimkonna kasvav nõudlus 

loodusvarade järele keskkonnale survet, 

mis tugevalt ületab jätkusuutlikku taset, 

mõjutab ökosüsteeme ja vähendab nende 

võimet osutada teenuseid, millega 

säilitatakse inimeste heaolu pikas 

perspektiivis. Ükski loodust kahjustav 

tootmissüsteem ei ole jätkusuutlik ega 

pikas perspektiivis tootlik, mistõttu see ei 

ole ka konkurentsivõimeline. Kõikide 

ressursside kasutamine põhineb toimival 

ja rikkalikul ökosüsteemil. Tuleb 

tunnistada, et loodusvarade baasi, 

sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 

halvenemine ning looduslike ja 

poollooduslike ökosüsteemide võime 

pakkuda ühiskonnale hädavajalikke 

hüvesid on omavahel seotud ning ülimalt 

tähtis on rakendada sellekohaste 

teadusuuringute tulemustel põhinevaid 

lahendusi. Ringmajanduse, agroökoloogia, 

säästva biomajanduse ja sinise majanduse 

kontseptsioonid annavad võimaluse 

keskkonna-, sotsiaal- ja majanduseesmärke 

tasakaalustada ning korraldada 

inimtegevust kestliku arengu suunas ja 

ühtlasi tagada, et toidutootmissüsteemi 

rakendamisel pööratakse suurimat 

tähelepanu toitumisele ja tervisele. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevused loovad teadmusbaasi ja leiavad Püütakse lähtuda valdkondadevahelistest 
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lahendused, mis võimaldavad: kestlikult 

majandada ja kasutada nii meres kui ka 

maismaal leiduvaid loodusvarasid ning 

soodustada maismaa ja vee ökosüsteemide 

osa CO2 sidumisel; tagada toidu ja 

toitainetega kindlustatus, varustades ohutu, 

tervisliku ja täisväärtusliku toiduga; 

kiirendada üleminekut fossiilsel toorainel 

põhinevalt lineaarmajanduselt 

ressursitõhusale, vastupidavale, vähese 

heite ja CO2-heitega ringmajandusele ning 

toetada kestliku biomajanduse ja sinise 

majanduse arengut; arendada maa-, 

ranniku- ja linnapiirkonnad vastupidavaks 

ja elujõuliseks. 

ja -ülestest lähenemisviisidest, mille puhul 

kogu väärtusahela ulatuses kasutatakse 

osalejate oskusteavet ja kogemusi, et luua 
teadmusbaasi ja leida lahendusi, mis 

võimaldavad kaitsta, kestlikult majandada 

ja kasutada nii vees kui ka maismaal 

leiduvaid loodusvarasid ning soodustada 

maismaa ja vee ökosüsteemide osa CO2 

sidumisel suletud toitaineringluse ja 

funktsionaalsete hüdroloogiliste 

süsteemidega; tagada kindlustatus toidu ja 

toitainetega, millest piisab liidu vajaduste 

katmiseks, ning vältida raiskamist ja 

ületootmist, varustades ohutu, tervisliku ja 

täisväärtusliku toidu ja söödaga; 

kiirendada toidutootmise ja 

põllumajanduse süsteemide üleminekut 

agroökoloogilistele lähenemisviisidele, 

mis on kasulikud nii tavapärases kui ka 

mahepõllumajanduses; toetada 

sissetulekute mitmekesistamist 

maapiirkondades; kiirendada üleminekut 

fossiilsel toorainel põhinevalt 

lineaarmajanduselt ressursitõhusale, 

vastupidavale, kasvuhoonegaaside 

heitevaba netoheitega ringmajandusele 

ning toetada kestliku biomajanduse ja 

sinise majanduse arengut; arendada maa-, 

ranniku- ja linnapiirkonnad vastupidavaks 

ja elujõuliseks. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need aitavad säilitada ja soodustada 

elurikkust ning tagada ökosüsteemi 

teenuste pikaajalise osutamise, 

kliimamuutustega kohanemise ja CO2 

sidumise (nii maismaal kui ka vees). Need 

aitavad vähendada kasvuhoonegaaside ja 

muid heiteid ning esmatootmisest (nii 

maismaal kui ka vees), töötlemisest, 

tarbimisest ja muust inimtegevusest pärit 

jäätmeid ja reostust. Need hoogustavad 

Need aitavad säilitada ja soodustada nii 

looduslikku kui ka kultiveeritud elurikkust 

ning tagada ökosüsteemi teenuste 

pikaajalise osutamise, kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise ning 

CO2 säilitamise (nii maismaal kui ka 

vees). Need aitavad vähendada 

kasvuhoonegaaside ja muid heiteid ning 

esmatootmisest (nii maismaal kui ka vees), 

töötlemisest, tarbimisest ja muust 
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investeerimist, toetades muutust 

ringmajanduse, biomajanduse ja sinise 

majanduse suunas ning kaitstes ühtlasi 

keskkonna seisundit ja terviklikkust. 

inimtegevusest pärit jäätmeid ja reostust. 

Need hoogustavad investeerimist, toetades 

muutust ringmajanduse, agroökoloogia, 

säästva biomajanduse ja sinise majanduse 

suunas ning kaitstes ühtlasi keskkonna 

seisundit ja terviklikkust. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samuti soodustavad need teadusuuringutes 

ja innovatsioonis osaluspõhist 

lähenemisviisi, sealhulgas mitme osalejaga 

lähenemisviisi, ning arendavad teadmisi ja 

innovatsioonisüsteeme kohalikul, 

piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. 

Kodanikke kaasav ja nende usaldust 

pälviv sotsiaalne innovatsioon on uute 

haldus-, tootmis- ja tarbimismustrite 

soodustamisel olulise tähtsusega. 

Samuti soodustavad need teadusuuringutes 

ja innovatsioonis osaluspõhist 

lähenemisviisi, sealhulgas mitme osalejaga 

lähenemisviisi, millesse on kaasatud 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, 

ning arendavad teadmisi ja 

innovatsioonisüsteeme kohalikul, 

piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. 

Põllumajandusliku toidutööstuse 

tarneahela kõigi osalejate kaasamisel 

ning teadmiste jagamisel on keskne roll 

agroökoloogiliste uuenduste 

väljatöötamise ja rakendamise protsessis, 

et lahendada probleemid kogu 

toidutootmise süsteemi ulatuses, 

sealhulgas kliimamuutustega 

kohanemine. Kodanikke kaasav sotsiaalne 

innovatsioon on uute haldus-, tootmis- ja 

tarbimismustrite soodustamisel olulise 

tähtsusega. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kuna need probleemid on loomult 

keerukad, omavahel seotud ja globaalsed, 

rakendatakse tegevuste puhul süsteemset 

Kuna need probleemid on loomult 

keerukad, omavahel seotud ja globaalsed, 

rakendatakse tegevuste puhul süsteemset 
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lähenemist, tehes koostööd 

liikmesriikidega ja rahvusvaheliste 

partneritega, muude rahastamisallikatega 

ning muude poliitikaalgatustega. See 

hõlmab selliste keskkonnaalaste 

suurandmete allikate kasutajakeskset 

kasutamist, nagu Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet. 

lähenemist, tehes koostööd 

liikmesriikidega ja rahvusvaheliste 

partneritega, sh väikeste ja keskmiste 

tuludega riikidega, muude 

rahastamisallikatega ning muude 

poliitikaalgatustega. See hõlmab selliste 

keskkonnaalaste suurandmete allikate 

kasutajakeskset kasutamist, nagu 

Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– primaarsektori tegevuse mõju 

kliimale ja keskkonnale; põllumajanduse ja 

metsanduse potentsiaal CO2 sidumisel ning 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisel, 

sealhulgas negatiivsetel heitkogustel 

põhinevad lähenemisviisid; 

– primaarsektori ja kogu 

väärtusahela tegevuse mõju kliimale ja 

keskkonnale; põllumajanduse ja 

metsanduse potentsiaal CO2 sidumisel ning 

kasvuhoonegaaside heite vähendamisel, 

sealhulgas negatiivsetel heitkogustel 

põhinevad lähenemisviisid; 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ökosüsteemi teenuste kasutamine ja 

rakendamine põllumajandus- ja 

metsandussüsteemides, rakendades 

ökoloogilisi lähenemisviise ning katsetades 

looduspõhiseid lahendusi 

põllumajandusettevõtte tasandist kuni 

maastiku tasandini, et soodustada 

keskkonnahoidlikku põllumajandust; 

– ökosüsteemi toime kasutamine ja 

rakendamine põllumajandus- ja 

metsandussüsteemides, rakendades 

ökoloogilisi lähenemisviise ning katsetades 

looduspõhiseid lahendusi 

põllumajandusettevõtte tasandist kuni 

maastiku tasandini, et soodustada 

keskkonnahoidlikku põllumajandust, 

lahendades kliimamuutuste, elurikkuse 

kadumise, ökosüsteemide degradeerumise, 

põllumajandusreostuse ning kodanike 

tervise ja heaoluga seotud probleeme; 

mitut liiki hõlmavate suure elurikkusega 

seotud lähenemisviiside uurimine, et 
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tagada tootmissüsteemide vastupidavus ja 

stabiilsus; 

Selgitus 

Looduspõhised süsteemsed lähenemised lähtuvad maapiirkondade looduspõhiste lahenduste 

katseprojektidest ja ettevalmistavatest meetmetest. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – üleminek integreeritud ja mitmekesistele 

toidutootmis- ja 

põllumajandussüsteemidele ning 

põllumajandustavadele, sealhulgas 

agroökoloogiliste lähenemisviiside 

kasutamisele, mis on kasulikud nii 

tavapärases kui ka 

mahepõllumajanduses; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– säästlik ja tervislik toitumine, et 

tagada inimeste heaolu kogu eluea jooksul; 

– säästlik ja tervislik toitumine, et 

tagada inimeste heaolu kogu eluea jooksul, 

kindlustades selle, et toiduainete tootmise 

ja töötlemise süsteemid on algusest peale 

kavandatud toitumisvajadusi silmas 

pidades; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 – nelja peamise probleemi ehk 

jätkusuutlikkuse, tootmise, toitumise ja 

majanduskasvuga tegelemine 

ülemaailmsel tasandil põllumajandusliku 

toidutootmise jätkusuutliku arengu 

spetsialiseeritud taristu (SDIA) abil. 

Tuleviku majandust ei rajata mitte 

möödunud aegade füüsilistele 

ressurssidele, vaid andmevoogudele, 

teadmistele ja koostööle. SDIA eesmärk 

on 

 – võimaldada liidul ja vähem arenenud 

riikidel luua ühine tulevik, mis põhineb 

kestlikul arengul; 

 – hõlbustada koostööd, toetades meetmeid 

mõlemal poolel teadmiste, suutlikkuse ja 

taristuga; 

 – täita piirkondlikke ja kohalikke vajadusi 

viisil, mis võimaldab jagada alusteadmisi 

SDIAs osalevate instituutide võrgustikus 

Euroopas. 

 – arendada koostoimet ELi 

naabruspoliitika, arengu ja 

rahvusvahelise koostöö 

rahastamisvahendiga (2021–2027) 

programmi „Horisont“ Euroopa reeglite 

raames. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 2 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– säästlikud biomassi hankimise ja 

tootmissüsteemid, mis keskenduvad 

väärtuslikumatele rakendustele ja 

kasutusviisidele, sotsiaalsele ja 

keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele, 

kliimamuutuste vähendamise 

eesmärkidele ja elurikkusele avalduvatele 

mõjudele ning üldisele ressursitõhususele; 

– säästlikud ja õiglased biomassi 

hankimise ja tootmissüsteemid, mis 

keskenduvad väärtuslikumatele 

rakendustele ja kasutusviisidele, 

sotsiaalsele ja keskkonnaalasele 

jätkusuutlikkusele, kliima ja bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemise mõjutamisele, 

kaasa arvatud kolmandates riikides, 

eelkõige arenguriikides, ning üldisele 

ressursitõhususele; 
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Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.5 – lõik 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– bioteadused ja nende lähenemine 

digitehnoloogiatele bioressursside 

säästliku kasutamise uurimiseks ja 

sellealaste teadmiste saamiseks; 

– bioteadused ja nende lähenemine 

digitehnoloogiatele bioressursside 

uurimiseks, nende kohta teadmiste 

saamiseks ning nende säästlikuks ja 

õiglaseks kasutamiseks, vältides 

biopiraatlust ja järgides Nagoya 

protokolli; 

 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 1 – taane 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– hiljuti tekkinud 

tervishoiuprobleemide ja terviseohtude 

uurimine. 

– hiljuti tekkinud 

tervishoiuprobleemide, nakkushaiguste 

epideemiate ja terviseohtude uurimine, 

pöörates erilist tähelepanu 

antimikroobikumiresistentsuse ohule. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II sammas – punkt 6 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – taane 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – välispoliitika toetamine konfliktide 

ennetamise, rahu kindlustamise ja 

vahendamise valdkonnas, sh varajane 

hoiatamine; 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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I lisa – III sammas – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Avatud innovatsioon on oluline paradigma, 

mille alusel EL jätkab oma kodanike 

jõukuse tagamist ja tulevikuprobleemide 

lahendamist. Selle rakendamine nõuab 

süstemaatilist, valdkondadevahelist ja 

mitmetahulist lähenemist. Euroopa 

majandusarengu, sotsiaalhoolekande ja 

elukvaliteedi aluseks on Euroopa võime 

tootlikkust ja majanduskasvu edendada, 

mis omakorda sõltub suuresti 

innovatsioonivõimest. Innovatsioon on 

samuti peamiste ELil ees seisvate 

probleemide lahendamise võti. 

Avatud innovatsioon on oluline paradigma, 

mille alusel EL jätkab oma kodanike 

jõukuse tagamist ja tulevikuprobleemide 

lahendamist. Selle rakendamine nõuab 

süstemaatilist, valdkondadevahelist ja 

mitmetahulist lähenemist. Euroopa 

majandusarengu, sotsiaalhoolekande ja 

elukvaliteedi aluseks on Euroopa võime 

tootlikkust ja kestlikku majanduskasvu 

edendada, mis omakorda sõltub suuresti 

innovatsioonivõimest. Innovatsioon on 

samuti peamiste ELil ees seisvate 

probleemide lahendamise võti. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – III sammas – lõik 7 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– parandada teadustulemuste 

üleminekut innovatsiooniks, et kiirendada 

ideede, tehnoloogiate ja annete siiret 

teadusbaasist idufirmadesse ja tööstusesse; 

– parandada teadustulemuste 

üleminekut innovatsiooniks, et kiirendada 

ideede, tehnoloogiate ja annete siiret 

teadusbaasist avalikku sektorisse, 

kodanikuühiskonna organisatsioonidesse, 

idufirmadesse ja tööstusesse; 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – III sammas – lõik 7 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kiirendada tööstuse 

ümberkujundamist: Euroopa tööstus on 

uute tehnoloogiate kasutussevõtmisel ja 

täiustamisel maha jäänud, 77 % uutest ja 

suurtest teadus- ja arendusettevõtetest 

asuvad USAs või Aasias ning ainult 16 % 

Euroopas; 

– tagada tööstuse kestlik 

ümberkujundamine: Euroopa tööstus on 

uute tehnoloogiate kasutussevõtmisel ja 

täiustamisel maha jäänud, 77 % uutest ja 

suurtest teadus- ja arendusettevõtetest 

asuvad USAs või Aasias ning ainult 16 % 

Euroopas; 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – III sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte, järgides 

pidevalt innovatsioonipõhimõtet, ning 

innovaatilist lähenemist riigihangetele, 

sealhulgas avalike innovatsioonihangete 

vahendi suurendamist innovatsiooni 

soodustamiseks. Ka avaliku sektori 

innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte, järgides 

ettevaatuspõhimõtet, ning innovaatilist 

lähenemist riigihangetele, sealhulgas 

avalike innovatsioonihangete vahendi 

suurendamist innovatsiooni 

soodustamiseks. Ka avaliku sektori 

innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – osa – Euroopa teadusruumi tugevdamine – lõik 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samas suureneb Euroopas erinevus 

innovatsioonis juhtivate ja mahajäänud 

piirkondade vahel. Kui Euroopa tervikuna 

soovib ära kasutada tipp-pädevused kogu 

kontinendilt, maksimeerida avaliku ja 

erasektori investeeringute väärtust ja nende 

mõju tootlikkusele, majanduskasvule, 

töökohtade loomisele ja heaolule, on vaja 

muutusi.  

Samas suureneb Euroopas erinevus 

innovatsioonis juhtivate ja mahajäänud 

piirkondade vahel. Kui Euroopa tervikuna 

soovib ära kasutada tipp-pädevused kogu 

kontinendilt, maksimeerida avaliku ja 

erasektori investeeringute väärtust ja nende 

mõju tootlikkusele, majanduskasvule, 

töökohtade loomisele ja heaolule, on vaja 

muutusi. Ühiskonna kaasamine on 

vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni 

laialdaselt tunnustatud põhikomponent, 

mis on oluline ka ühiskondliku mõju 

tagamiseks. Kodanikud ja 

kodanikuühiskonna osalejad (nagu 

valitsusvälised organisatsioonid, nt 

keskkonna ja tervishoiu valdkonna 

vabaühendused) on vastutustundliku 

teaduse ja innovatsiooni kaks eri 

sihtrühma ühiskonna kaasamiseks 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni.  
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Lisaks peetakse teadusuuringuid ja 

innovatsiooni mõnikord kaugeks ja 

elitaarseks nähtuseks, millel puudub selge 

kasu kodanikele, sisendades hoiakuid, mis 

takistavad loovust ja uudsete lahenduste 

kasutamist, ning skeptilisust tõendipõhise 

avaliku poliitika suhtes. Seega on vaja nii 

paremaid sidemeid teadlaste, kodanike ja 

poliitikakujundajate vahel kui ka 

töökindlamaid lähenemisviise teaduslike 

tõendite koondamisele. 

Lisaks peetakse teadusuuringuid ja 

innovatsiooni mõnikord kaugeks ja 

elitaarseks nähtuseks, millel puudub selge 

kasu kodanikele, sisendades hoiakuid, mis 

takistavad loovust ja uudsete lahenduste 

kasutamist, ning skeptilisust tõendipõhise 

avaliku poliitika suhtes. Seega on vaja 

välja töötada ja katsetada lahendusi, et 

parandada ühiskonna mõtestatud 

kaasamist, eelkõige püüdes vabaneda 

ühiskonna osalust pärssivatest 

takistustest, ning samal ajal luua 
paremaid sidemeid teadlaste, kodanike ja 

poliitikakujundajate vahel ja töökindlamaid 

lähenemisviise teaduslike tõendite 

koondamisele. 
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