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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamise eriprogramm
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0436),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 173 lõiget 3 
ja artikli 182 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0253/2018),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi 
(A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eriprogrammi meetmeid tuleks 
kasutada turutõrgete või mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamiseks 
proportsionaalsel viisil ilma erasektori 
rahalisi vahendeid dubleerimata ega 
tõrjumata ning neil peaks olema selge 
Euroopa lisaväärtus.

(6) Eriprogrammi meetmeid tuleks 
kasutada liidu teadus- ja tehnoloogiabaasi 
tipptasemel teadmiste edendamiseks, 
suurendamiseks ja laiendamiseks, tõsiste 
üleilmsete probleemidega tegelemiseks, 
tööstuses liidu juhtpositsiooni 
tugevdamiseks ning samuti turutõrgete või 
mitteoptimaalsete 
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investeerimisolukordade lahendamiseks, 
vältides erasektori rahaliste vahendite 
tõrjumist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kajastades seda olulist panust, mida 
teadusuuringud ja innovatsioon peaksid 
tegema toidu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ja biomajanduse ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja selleks, et 
kasutada ära vastavaid teadusuuringute ja 
innovatsiooni võimalusi tihedas 
koostoimes ühise 
põllumajanduspoliitikaga, toetatakse 
aastatel 2021–2027 eriprogrammi raames 
asjakohaseid meetmeid 10 miljardi euroga
teemavaldkonnas „Toit ja loodusvarad“.

(7) Kajastades seda olulist panust, mida 
teadusuuringud ja innovatsioon peaksid 
tegema toidu, põllumajanduse, maaelu 
arengu ja biomajanduse ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja selleks, et 
kasutada ära vastavaid teadusuuringute ja 
innovatsiooni võimalusi tihedas 
koostoimes ühise 
põllumajanduspoliitikaga, toetatakse 
aastatel 2021–2027 eriprogrammi raames 
asjakohaseid meetmeid eraldi 
teemavaldkonnas „Toit ja loodusvarad“.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kultuuri- ja loomemajanduse 
ettevõtteid peetakse üheks kõige 
innovaatilisemaks sektoriks, need 
ettevõtted on hädavajalikud keelelise ja 
kultuurilise mitmekesisuse ja paljususe 
saavutamiseks ning uuenduslike ja 
kvaliteetsete teenuste pakkumiseks, 
samuti kandub neist innovatsioon üle 
teistesse tööstusharudesse, näiteks 
turismi, jaemüüki ja digitehnoloogiasse. 
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Kultuuripärand on Euroopa 
ühtekuuluvuse lahutamatu osa ja sellel on 
potentsiaali, et ühendada omavahel 
traditsioonid ja innovatsioon. Üks 
teadusprogrammi esmatähtsatest 
eesmärkidest on pärandi säilitamine ja 
loovate lahenduste väljatöötamine, 
eelkõige digiteerimise valdkonnas. 
Programm „Euroopa horisont“ 
investeerib kultuuri- ja loomemajanduses 
teadusuuringutesse vähemalt 500 miljonit 
eurot, sealhulgas 100 miljonit eurot 
kultuuripärandi pilve loomisesse.

Or. en

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“. See 
peaks tagama, et Euroopa püsib 
digivaldkonnas üleilmsete teadusuuringute 
ja innovatsiooni esirinnas.

(8) Digitaalse ühtse turu 
väljakujundamine ning digitaalsete ja 
füüsiliste tehnoloogiate ühendamisest 
tulenevad üha suuremad võimalused 
nõuavad suuremaid investeeringuid. 
Programmiga „Euroopa horisont“ 
toetatakse neid pingutusi vähemalt 
16 miljardi euroga, mis kulutatakse
peamistele digitaalvaldkonna teadus- ja 
innovatsioonitegevustele, võrreldes 
kulutustega teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020“. See peaks tagama, et Euroopa püsib 
digivaldkonnas üleilmsete teadusuuringute 
ja innovatsiooni esirinnas.

__________________ __________________

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 

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 
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digitegevustele 13 miljardit eurot 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/et/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

digitegevustele 13 miljardit eurot 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/et/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva otsuse kohaldamisel
valitakse rahastamisviisid ja 
rakendamismeetodid selle järgi, kuidas 
need võimaldavad saavutada meetmete 
konkreetseid eesmärke ja anda tulemusi, 
ning seejuures võetakse eelkõige arvesse 
kontrollide kulu, halduskoormust ja 
eeldatavat nõuete täitmata jätmise riski. 
Toetuste puhul kaalutakse muu hulgas 
ühekordsete summade, kindlasummaliste 
maksete ja ühikuhindade astmiku 
kasutamist,

(9) Käesoleva otsuse põhjal on 
peamine rahastamisviis toetused. Teised 
rahastamisviisid valitakse selle järgi, 
kuidas need võimaldavad saavutada 
meetmete konkreetseid eesmärke ja anda 
tulemusi, ning seejuures võetakse eelkõige 
arvesse kontrollide kulu, halduskoormust ja 
eeldatavat nõuete täitmata jätmise riski. 
Toetuste puhul kaalutakse muu hulgas 
ühekordsete summade, kindlasummaliste 
maksete ja ühikuhindade astmiku 
kasutamist,

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada ja levitada tipptasemel 
teadmisi;

(a) edendada, suurendada ja laiendada 
liidu teadus- ja tehnoloogiabaasi;

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühendada ja arendada 
teadustaristuid kogu Euroopa 
teadusruumis;

(c) ühendada ja arendada 
teadustaristuid kogu Euroopa teadusruumis 
ning hõlbustada laialdast juurdepääsu 
neile;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 vajaduse 
korral avatud juurdepääs tulemustele;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) parandada novaatorlikke oskusi; (n) parandada oskusi ning edendada 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 
loovust;

Or. en

Selgitus

Loovus on innovatsiooni jaoks hädavajalik.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) II sammas „Üleilmsed probleemid 
ja tööstuse konkurentsivõime“, millel on 
järgmised komponendid:

(2) II sammas „Üleilmsed probleemid 
ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime“, 
millel on järgmised komponendid:

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teemavaldkond „Kaasav ja
turvaline ühiskond“, mida on kirjeldatud I 
lisa II samba jaotises 2;

(b) teemavaldkond „Kaasav ja loov
ühiskond“, mida on kirjeldatud I lisa II 
samba jaotises 2;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teemavaldkond „Turvaline 
ühiskond“

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) III sammas „Avatud innovatsioon“, 
millel on järgmised komponendid:

(3) III sammas „Innovatiivne 
Euroopa“, millel on järgmised 
komponendid:

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel pädevuste jagamine, 
mida on kirjeldatud I lisa osa „Euroopa 
teadusruumi tugevdamine“ jaotises 1;

(a) tipptasemel pädevuste levitamine, 
mida on kirjeldatud I lisa osa „Euroopa 
teadusruumi tugevdamine“ jaotises 1;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 
artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 
programmi rakendamiseks aastatel 2021–
2027 jooksevhindades
94 100 000 000 eurot.

1. Kooskõlas FP/RfP määruse ... 
artikli 9 lõikega 1 on rahastamispakett 
programmi rakendamiseks aastatel 2021–
2027 püsivhindades
120 000 000 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga missiooni jaoks võib luua 
missiooninõukogu. See koosneb umbes 15 
kõrgetasemelisest isikust, kelle hulgas on 
asjakohaste lõppkasutajate esindajad. 
Missiooninõukogu annab nõu järgmistes 
küsimustes:

1. Iga missiooni ühise kavandamise 
ja rakendamise suunamise jaoks võib luua 
missiooninõukogu. See koosneb umbes 15 
kõrgetasemelisest isikust, kelle hulgas on 
asjakohaste lõppkasutajate esindajad. 
Missiooninõukogu hõlmab muu hulgas 
akadeemiliste ringkondade, 
teadusvaldkonna ja 
tehnoloogiaorganisatsioonide, igas 
suuruses tööstusharude ja piirkondlike 
ametiasutuste esindajaid ning asjakohaste 
lõppkasutajate esindajaid. 
Missiooninõukogu liikmed nimetab 
ametisse komisjon pärast sõltumatut ja 
läbipaistvat valimismenetlust, mis hõlmab 
avalikku konkursikutset. 
Missiooninõukogu annab nõu järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

Missioonide mõju suurendamiseks peaksid piirkondlike fondidega parema sünergia loomiseks 
osalema missiooninõukogus peamised teadus- ja innovatsioonivaldkonna osalejad, sealhulgas 
piirkondlikud ametiasutused.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööprogrammide sisu ja nende 
läbivaatamine missioonide eesmärkide 
saavutamiseks. See toimub 
ühiskavandamise teel koostöös 
sidusrühmade ja vajaduse korral üldsusega;

(a) asjaomaste teemavaldkondade 
tööprogrammide sisu ja nende 
läbivaatamine missioonide eesmärkide 
saavutamiseks. See toimub 
ühiskavandamise teel koostöös 
sidusrühmade ja vajaduse korral üldsusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Missioone rakendatakse 
asjaomastes teemavaldkondades 
korraldatud ühiste projektikonkursside 
kaudu. Projektikonkurssidel on lubatud 
osaleda kõigi tehnoloogilise ja 
ühiskondliku valmisoleku tasemete 
projektidel.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Missioonide rakendamise 
üksikasjad, sh nende ulatus, näitajad, 
mõõdetavad eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
koostoime teiste liidu fondidega ning 
seosed Euroopa partnerlustega,
määratletakse käesoleva otsuse I lisas 
kirjeldatud strateegilistes teadus- ja 
innovatsioonikavades.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ERC tegevusega toetatakse kõigi 
valdkondade teadusuuringuid, mida teevad 
Euroopa tasandil konkureerivad ühe riigi 

5. ERC tegevusega toetatakse kõigi 
valdkondade teadusuuringuid, mida teevad 
Euroopa tasandil konkureerivad ühe riigi 
või riikidevahelised teadlasrühmad. Eduka 
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või riikidevahelised teadlasrühmad. ERC kontseptsiooni tõendamise mõju 
tõhustamiseks tohivad kavas osaleda 
ERC-välised toetusesaajad, kes täidavad 
kõik rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ERC kontseptsiooni tõendamise 
toetuse saajale väljastatakse 
kvaliteedimärgis, kui ettepanek on 
rahastamiskõlblik, ületab asjaomased 
künnised ja kui seda ei oleks olnud 
võimalik rahastada konkreetse 
projektikonkursi raames.

Or. en

Selgitus

ERC kontseptsiooni tõendajale tuleks väljastada kvaliteedimärgis.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sõltumatu teadusnõukogu tegutseb 
artiklis 6 sätestatud põhimõtete kohaselt ja 
üksnes ERC eesmärkide saavutamise 
nimel. Ta tegutseb usaldusväärselt ja ausalt 
ning teeb oma tööd tõhusalt ning 
võimalikult läbipaistvalt.

4. Sõltumatu teadusnõukogu tegutseb 
artiklis 6 sätestatud põhimõtete kohaselt ja 
üksnes ERC eesmärkide saavutamise 
nimel. Ta tegutseb täiesti sõltumatult, 
usaldusväärselt ja ausalt ning teeb oma 
tööd tõhusalt ning võimalikult läbipaistvalt.

Or. en
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Selgitus

ERC sõltumatu teadusnõukogu peab jääma sõltumatuks ning tagama „tegevuse teadusliku 
kvaliteedi“.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon asutab Euroopa 
Innovatsiooninõukogu (EIC), et rakendada 
III samba „Avatud innovatsioon“ 
meetmeid, mis seonduvad EIC-ga. Euroopa 
Innovatsiooninõukogu 
tegutsemispõhimõtted on järgmised: 
keskendumine läbimurdelisele ja 
radikaalsele innovatsioonile, 
autonoomiale, riskimisvõimele, 
tulemuslikkusele, tõhususele, 
läbipaistvusele ja vastutavusele.

1. Komisjon asutab Euroopa 
Innovatsiooninõukogu (EIC), et rakendada 
III samba „Innovaatiline Euroopa“ 
meetmeid, mis seonduvad EIC-ga. Euroopa 
Innovatsiooninõukogu 
tegutsemispõhimõtted on järgmised: 
keskendumine uutele ideedele, mis võivad 
viia läbimurdelise ja radikaalse 
innovatsiooni, autonoomia, 
riskimisvõime, tulemuslikkuse, tõhususe, 
läbipaistvuse ja vastutavuseni ning 
kooskõlani liidu konkurentsivõime ja 
subsidiaarsuse üldise strateegiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EIC koosneb kahest vahendist, 
Pathfinder ja Accelerator, mida on 
kirjeldatud käesoleva otsuse I lisas. 
Mõlema vahendi eesmärk on töötada välja 
uued iteratiivsed innovatsioonimudelid, 
mis suudavad innovatsiooni süsteemselt 
toetada.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vajaduse korral seostatakse EIC 
eesmärke ja meetmeid teiste programmi 
osade ning teiste riiklike ja liidu 
rahastamisvahenditega, eelkõige EITi ja 
InvestEU vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei too kaasa konkurentsimoonutusi,
mis oleks vastuolus ühishuviga.

(b) ei too kaasa konkurentsimoonutusi 
ega erasektori investeeringute tõrjumist.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab EIT ja EIC 
vahelise struktureeritud koostöö kõigil 
tasanditel.

Or. en

Selgitus

Kuna EIT on teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu samuti suure potentsiaaliga 
novaatoreid toetanud, pakkudes muu hulgas juurdepääsu erainvestoritele, riskikapitalile, 
ühisinvesteeringutele ja muudele rahastamisallikatele, tuleb luua EIT ja EIC vahel 
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struktureeritud koostöö, et need üksteist vastastikku täielikult täiendaksid ja et vältida tarbetut 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EIC kui III samba „Avatud 
innovatsioon“ komponendi üldstrateegia;

(a) EIC kui III samba „Innovaatiline 
Euroopa“ komponendi üldstrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) EIC meetmete süstemaatiline ja 
pidev hindamisprotsess;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogu võib taotluse korral 
esitada komisjonile soovitusi järgmistes 
küsimustes:

EIC nõuandekogu võib taotluse korral ja 
vajaduse korral EIT juhatusega koostöös
esitada komisjonile soovitusi järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

Kuna EIT juhatusel on sarnased volitused ja võttes arvesse teadmisi, mille EIT on viimase 
kümne aasta jooksul kogunud, peaksid EIC nõuandekogu ja EIT juhatus esitama vajaduse 
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korral ühised soovitused.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtjate ees seisvate võimalike 
regulatiivsete takistuste kindlakstegemine 
koostöös komisjoni asjaomaste talitustega, 
eelkõige nende ettevõtjate puhul, kes 
saavad toetust EIC kaudu;

(b) ettevõtjate ees seisvate võimalike 
regulatiivsete takistuste kindlakstegemine 
koostöös komisjoni asjaomaste talituste ja 
EITga, eelkõige nende ettevõtjate puhul, 
kes saavad toetust EIC kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogu tegutseb EIC 
eesmärkide saavutamise huvides. Ta 
tegutseb usaldusväärselt ja ausalt ning teeb 
oma tööd tõhusalt ning läbipaistvalt.

EIC nõuandekogu tegutseb EIC 
eesmärkide saavutamise huvides, võttes 
arvesse liidu konkurentsivõime 
strateegiat. Ta tegutseb usaldusväärselt ja 
ausalt ning teeb oma tööd tõhusalt ning 
läbipaistvalt, vältides siseturul 
konkurentsi moonutamist.

Or. en

Selgitus

EIC tegutseb konkurentsivõime valdkonnas. Peab olema täielikult tagatud, et sekkumine ei 
moonuta konkurentsi ega tekita ebaõiglasi tingimusi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogu koosneb 15–20 
kõrgetasemelisest isikust, kes on kutsutud 
Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi eri 
osadest ja kelle hulgas on ettevõtjaid, 
äriühingute juhte, investoreid ja teadlasi. 
Nõuandekogu aitab kaasa 
teavitustegevusele ning selle liikmed
püüavad tugevdada EIC kaubamärgi 
mainet.

EIC nõuandekogu koosneb 15–20 
kõrgetasemelisest isikust, kes on kutsutud 
Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi eri 
osadest ja kelle hulgas on ettevõtjaid, 
tööstusjuhte, majandusteadlasi, 
investoreid, teadlasi ja 
innovatsioonipoliitikaga tegelevaid 
teaduseksperte. Nõuandekogu aitab kaasa 
teavitustegevusele ning selle liikmed 
püüavad tugevdada EIC kaubamärgi 
mainet.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogul on president, kelle 
nimetab komisjon pärast läbipaistvat 
värbamismenetlust. President on 
innovatsioonivaldkonnaga seotud 
kõrgetasemeline avaliku elu tegelane.

EIC nõuandekogul on president, kelle 
nimetab komisjon pärast läbipaistvat 
värbamismenetlust. President on 
teadusuuringute ja innovatsiooni
valdkonnaga seotud kõrgetasemeline 
avaliku elu tegelane.

Or. en

Selgitus

EIC nõuandekogu presidendi profiil ja tegevused peaksid kajastama EIC ja selle 
kõrgetasemeliste teadusuuringute ja innovatsioonimeetmete rahastamise vahendite 
(Pathfinder ja Accelerator) laiemat eesmärki.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

President juhib EIC nõuandekogu, President juhib EIC nõuandekogu, 
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valmistab ette selle koosolekuid, määrab 
liikmetele ülesandeid ning võib luua 
sihipäraseid alamrühmi, eelkõige 
kujunemisjärgus tehnoloogiliste 
suundumuste kindlakstegemiseks EIC 
portfellis. President propageerib EIC 
tegevust, tegutseb kontaktisikuna 
komisjoni ja EIC vahel ning esindab EICd 
innovatsioonivaldkonnas. Komisjon võib 
ette näha presidendile tema kohustuste 
täitmisel haldusabi osutamise.

valmistab ette selle koosolekuid, määrab 
liikmetele ülesandeid ning võib luua 
sihipäraseid alamrühmi, eelkõige 
kujunemisjärgus tehnoloogiliste 
suundumuste kindlakstegemiseks EIC 
portfellis. President propageerib EIC 
tegevust, tegutseb kontaktisikuna 
komisjoni ja EIC vahel ning esindab EICd 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas. Komisjon võib ette näha 
presidendile tema kohustuste täitmisel 
haldusabi osutamise.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammid Strateegiline planeerimine ja
tööprogrammid

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse finantsmääruse 
artiklis 110 osutatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammid valmistatakse ette 
I lisas kirjeldatud strateegilise 
planeerimise protsessi tulemusel.

Eriprogrammi rakendamine toimub kahe 
aasta järel koostatavate konkreetsete 
teadusuuringute ja innovatsiooni kavade 
põhjal delegeeritud õigusaktide kaudu, 
mis on kooskõlas käesoleva otsuse 
artikliga 6, ning selle käigus järgitakse 
teadus- ja innovatsioonitegevuste 
mitmeaastast läbipaistvat ja strateegilist 
planeerimise protsessi, eelkõige samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ korral. 
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Konsulteerimine riiklike ametiasutuste, 
Euroopa Parlamendi ja sidusrühmade 
esindajatega esmatähtsate eesmärkide 
ning sobivate meetmete ja 
rakendamisviiside üle tagab kooskõla 
teiste asjaomaste liidu programmidega 
ning parandab sidusust riiklike ja 
piirkondlike teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsiooni rahastamise programmide 
ja esmatähtsate eesmärkidega, tugevdades 
seeläbi käesoleva otsuse I lisas kirjeldatud 
Euroopa teadusruumi.

Strateegilise teadusuuringute ja 
innovatsiooni kava kohaselt rakendatakse 
programmi finantsmääruse artiklis 110 
osutatud tööprogrammide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kooskõlas artikli 12 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusega kõik samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teemavaldkonnad, 
Marie Skłodowska-Curie nimelised 
meetmed, tipptasemel teadmiste jagamine
ning Euroopa teadus- ja 
innovatsioonisüsteemi ümberkujundamine 
ja tõhustamine;

(b) kooskõlas artikli 12 lõikes 4 
osutatud kontrollimenetlusega kõik samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teemavaldkonnad, 
Marie Skłodowska-Curie nimelised 
meetmed, tipptasemel teadmiste levitamine 
ning Euroopa teadus- ja 
innovatsioonisüsteemi ümberkujundamine 
ja tõhustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1
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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 
omavahelisele sidususele, samuti 
koostoimele teiste ELi programmidega 
ning sellele, kuidas programmiga 
toetatakse ELi muid poliitikameetmeid ja 
kuidas need omakorda programmi 
toetavad.

Programmi „Euroopa horisont“ 
rakendamist juhitakse programmi raames 
rahastatava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kaasava ja 
läbipaistva strateegilise planeerimise 
protsessi kaudu.

Strateegilise planeerimise protsessiga 
rakendatakse raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ programmitasandi eesmärke, 
määrates kindlaks rahastamisprioriteedid. 
Selle kaudu saab keskenduda programmi 
mõjule ja selle eri sammaste omavahelisele 
sidususele, samuti koostoimele teiste ELi 
programmidega ning sellele, kuidas 
programmiga toetatakse ELi muid 
poliitikameetmeid ja kuidas need 
omakorda programmi toetavad. 
Strateegilise planeerimise protsess ning 
delegeeritud õigusaktina strateegilise 
teadusuuringute ja innovatsiooni kava 
vastuvõtmine suurendavad programmi 
eest vastutuse võtmist ja selle eesmärgi 
paremat mõistmist laiema üldsuse seas 
ning võimaldavad kaasseadusandjatel, 
sidusrühmadel ja liikmesriikidel olla 
kavandavatest algatustest täielikult 
teadlikud. Strateegilise planeerimise 
kaudu aidatakse töötada välja ja 
rakendada programmiga hõlmatud 
asjaomaste valdkondade poliitikat nii ELi 
tasandil kui ka liikmesriikide poliitika 
täiendamise kaudu. See võimaldab 
lihtsustada rahastamist, vältida 
rahastamisvõimaluste dubleerimist ja 
kattumist ning edendada teadusuuringute 
ja innovatsiooni kiiremat levitamist ja 
kasutusele võtmist.

Nende eesmärkide täitmiseks alustab 
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komisjon liikmesriikide, Euroopa 
Parlamendi, sidusrühmade, sh 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
avaliku konsultatsiooni etappi, milles 
käsitletakse samba „Üleilmsed probleemid 
ja tööstuse konkurentsivõime“ strateegilisi 
prioriteete, sh missioone, ning sobivaid 
vahendite liike, eelkõige Euroopa 
partnerlusi. Kõik partnerlused ja 
missioonid või muud uued strateegilised 
algatused määratakse enne nende 
tööprogrammides rakendamist kindlaks 
nimetatud strateegilises teadusuuringute 
ja innovatsiooni kavas.

Strateegilises teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavas kirjeldatakse 
üldsõnaliselt Euroopa partnerluste 
loomist, ühendamist ja järkjärgulist 
lõpetamist ning põhjendatakse seda. 
Kaalutakse kõigi väljakujunenud 
partnerluste, näiteks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste jätkamist pärast 
2020. aastat, sest need pakuvad 
lisandväärtust erainvesteeringute 
sissetoomisel ja võimendamisel ning 
aitavad soodustada rahastamisvahendite 
vahelist koostoimet (nt Clean Sky on 
allkirjastanud Euroopas 
partnerluslepingud 17 liikmesriigi ja 
piirkonnaga). Ühisettevõtete ettepanekud 
esitatakse nõukogu määruste vormis nagu 
programmi „Horisont 2020“ puhul.

Käimasolevad ja uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad määratakse 
kindlaks seadusandlikus ettepanekus võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus EIT strateegilise innovatsioonikava 
kohta. Programmi „Horisont 2020“ 
raames toetatavaid tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste 
juhtalgatusi (milleks on hetkel grafeeni 
juhtprojekt, inimaju projekt ja 
kvanttehnoloogia juhtprojekt) toetatakse 
jätkuvalt ka selle programmi raames. 
Muid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi, kui 
neid on, võidakse toetada raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ raames kui tulevaste 



PE625.306v01-00 24/145 PR\1158114ET.docx

ET

ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 
suunatud missioone, kuna neil on 
missioonidega olulisi ühisjooni. 
Missioonid peaksid programmis 
tõhustama koostöö mõõdet ja tugevdama 
olemasolevaid Euroopa partnerlusi, mis 
võivad olla missioonide rakendamise 
alustalad. Missioonidel on tehnoloogilisi 
ja ühiskondlikke elemente ning nende 
määratlemisel tehakse tihedat koostööd 
kõigi asjaomaste peadirektoraatidega.

Strateegilise planeerimise raames tehakse 
kindlaks olemasolevad seosed 
programmiga „Euroopa horisont“ ja 
teiste liidu programmidega, sh Euratomi 
programm, mis pakuvad võimalusi liidu 
rahastamisvahendite vahelise koostoime 
loomiseks. Programm „Euroopa 
horisont“ on lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel 
läbi viidava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse jaoks. Sellega 
aidatakse ühtlasi kaasa teadus- ja 
innovatsioonitegevuse tulemuste 
kiiremale levikule ja kasutuselevõtule 
ning hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 2
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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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning 
samuti sidusrühmadega, et leppida kokku 
samba „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, 
sealhulgas missioonide suhtes ning 
kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse ulatusliku konsulteerimise 
alusel tehakse strateegilise planeerimise 
käigus kindlaks ühised eesmärgid ja 
ühised tegevusvaldkonnad, näiteks 
partnerlusvaldkonnad (kavandatud 
õigusliku aluse puhul sätestatakse üksnes 
asjaomased vahendid ja nende kasutamise 
suuniskriteeriumid) ja 
missioonivaldkonnad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 43

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.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel 
ning luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel 
läbi viidava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse jaoks. Sellega 
aidatakse ühtlasi kaasa teadus- ja 
innovatsioonitegevuse tulemuste 
kiiremale levikule ja kasutuselevõtule 
ning hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise kavaga nähakse ette 
mitmeaastane strateegia tööprogrammi 

välja jäetud
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sisu elluviimiseks (nagu on sätestatud 
artiklis 11); samal ajal säilitatakse piisav 
paindlikkus, et oleks võimalik 
ootamatutele võimalustele ja kriisidele 
kiiresti reageerida. Kuna „Euroopa 
horisont“ on seitsmeaastane 
raamprogramm, võib majanduslik, 
ühiskondlik ja poliitiline kontekst, milles 
seda ellu viiakse, programmi rakendamise 
käigus oluliselt muutuda. „Euroopa 
horisont“ peab olema suuteline nende 
muutustega kiiresti kohanema. Seepärast 
nähakse ette võimalus toetada 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ka 
allpool kirjeldatust erinevat tegevust, mis 
on seotud oluliste arengute või 
ettenägematute sündmuste, poliitilise 
vajaduse või kriisiolukorraga, näiteks 
epideemiast tulenevale tõsisele 
terviseohule reageerimisega.

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 46

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 

välja jäetud
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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 
võrdsed tingimused siseturul.

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sammaste „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ ning „Avatud 
innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi 
viidava tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, 
mis aitab kiirendada suure hulga eri 
uuenduste kasutuselevõttu ja levikut. 
Rõhk seatakse ettekirjutusteta 
projektikonkurssidele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ lõimitakse 
programmist „Horisont 2020“ saadud 
kogemustest lähtuvalt sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna tegevused, 
sealhulgas konkreetsel eesmärgil tehtavad 
ja eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja 
merendusuuringuid ja sellealast 
innovatsiooni hõlmavate tegevuste 
läbiviimisel strateegilist ja terviklikku 
lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi 
toetatakse jätkuvalt ka programmi 
„Euroopa horisont“ raames. Muid 
tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi, kui 
neid on, toetatakse raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ raames kui tulevaste 
ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 

välja jäetud
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suunatud missioone, kuna neil on 
missioonidega olulisi ühisjooni.

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö alane 
dialoog ELi rahvusvaheliste partneritega 
ja poliitiline dialoog maailma suuremate 
piirkondadega aitavad oluliselt kaasa 
koostöövõimaluste süstemaatilisele 
kindlakstegemisele, mis koos riigi- või 
piirkonnapõhise eristamisega hõlbustab 
prioriteetide seadmist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) on 
keskendunud innovatsiooni 
ökosüsteemidele, sobitub ta loomulikul 
teel raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
sambasse „Avatud innovatsioon“, EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kavandamisel aga viiakse need 
strateegilise planeerimise käigus 
vastavusse sambaga „Üleilmsed 

välja jäetud
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probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“.

Or. en

Selgitus

Sõnastatud ümber muudatusettepanekus I lisa esimese lõigu kohta.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – alapealkiri 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute ja innovatsiooni kiirtee

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Euroopa horisont“ annab 
igat liiki toetusesaajatele võimaluse 
valitud programmi osades toetust 
kiiremini taotleda. Selline lähenemisviis 
toetab teadusuuringuid ja innovatsiooni 
kõigis teemavaldkondades, EICs ja 
tipptasemel teadmiste levitamisel, 
hõlmates meetmeid alates alusuuringutest 
kuni turule jõudmiseni. Lähenemisviisis 
kasutatakse programmi „Horisont 2020“ 
vahendi innovatsiooni kiirtee edule 
tuginedes alt üles põhimõtet, mis põhineb 
pideval avalikul projektikonkursil ja 
sellel, et toetus ei kesta kauem kui kuus 
kuud. Tipptasemel teadmiste levitamise 
osas toetatakse selle lähenemisviisiga 
samuti vähem arenenud liikmesriike, et 
nad pääseksid rahastusele ligi kiiremini ja 
alt üles põhimõtte kohaselt. Vähemalt 
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15 % programmi eelarvest eraldatakse
kiirtee põhimõtet järgides. Ühes meetmes 
ei osale üle viie õigussubjekti.

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa tahab tänapäeva üleilmsetele probleemidele tõhusalt reageerida, on vaja 
kiiremat programmi.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhul, kui see on parimate 
kättesaadavate ekspertide kasutamise 
nõudest ja/või pädevate ekspertide 
piiratud arvust tulenevalt põhjendatud, 
võivad hindamiskomiteed abistavad või 
selle liikmeks olevad sõltumatud 
eksperdid hinnata konkreetseid taotlusi, 
mille suhtes nad on deklareerinud oma 
võimalikku huvi. Sellisel juhul võtab 
komisjon või rahastamisasutus kõik 
vajalikud parandusmeetmed, et tagada 
hindamisprotsessi usaldusväärsus. Sellest 
lähtutakse ka hindamisprotsessi 
haldamisel: hindamine hõlmab ka eri 
ekspertide omavahelise suhtlemise etappi. 
Hindamiskomitee võtab rahastamiseks 
sobivate taotluste kindlakstegemisel 
arvesse konkreetseid asjaolusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline sõnastus võimaldab valida ükskõik millise eksperdi, kes on potentsiaalset huvi 
väljendanud. Tuleks täpsustada, et sellistel ekspertidel peaks olema vähemalt valdkonna 
puhul nõutav asjakohane kvalifikatsioon.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehkki EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal, toimub liidus 
eelkõige teadmiste „masstootmine“, kuna 
ELi suurust silmas pidades on siin 
maailmatasemel tippkeskusi suhteliselt
vähe ning on suuri piirkondi, kus 
tulemused on keskmised või kehvad. 
USAga ja nüüd juba teataval määral ka 
Hiinaga võrrelduna järgib EL üldjoontes 
praegugi „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema 
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks.

EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal. USAga ja nüüd 
juba teataval määral ka Hiinaga võrrelduna 
järgib EL „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema 
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt
väheatraktiivseks.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevaid kavu, nagu kontseptsiooni 
tõendamine, tugevdatakse, et need 
hõlmaksid tegevusi, mis toimuvad 
uurimistulemuste turustatavateks või 
sotsiaalselt väärtuslikeks toodeteks 
muutmise väga varajases etapis. ERC-
välised toetusesaajad võivad kavas 
osaleda, kui nad täidavad 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alustavate, silmapaistvate ideedega 
teadlaste toetamine, et võimaldada 
üleminekut iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist;

– mistahes teadusuuringute 
valdkonnas alustavate, silmapaistvate 
ideedega teadlaste toetamine, et 
võimaldada üleminekut iseseisvale 
karjäärile ning oma uurimisrühma või -
programmi kokkupanemist;

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadusmaailmas selliste uute 
tööviiside toetamine, mis võivad viia 
murranguliste tulemusteni, ning 
rahastatavate uuringute äriinnovatsiooni- ja 
sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali 
edendamine;

– teadusmaailmas selliste uute 
tööviiside toetamine, mis võivad viia 
murranguliste tulemusteni, ning 
rahastatavate uuringute äriinnovatsiooni- ja 
sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali 
edendamine vajaduse korral koostoimes 
teiste programmi „Euroopa horisont“ 
osade ja teiste liidu programmidega;

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogemuste ja parima tava jagamine
piirkondlike ja riiklike teadusuuringuid 
rahastavate asutustega, et soodustada 

– kogemuste ja parima tava 
levitamine koos teiste liidu asutuste ning 
piirkondlike ja riiklike teadusuuringuid 
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tippteadlaste toetamist; rahastavate asutustega, et soodustada 
tippteadlaste toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse.

Selle eesmärgi täitmiseks tuleks pöörata 
tähelepanu kavadele, mis hõlbustavad 
pere- ja tööelu vahelist tasakaalu, sh 
suurendavad mõlemast soost teadlaste 
jaoks paindlikkust, et muuta töö- ja 
pereelu ühitamine lihtsamaks. Täielikult 
soolise võrdõiguslikkuse tagamine kõigis 
sektorites, sh teadus, tehnoloogia ja 
innovatsioon, on ülemaailmase 
majandusliku arengu saavutamiseks 
möödapääsmatu tingimus.
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Peale selle tuleb koostoime ja tipptasemel 
teaduse laiema leviku tagamiseks kasutada 
Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete raames korraldatud 
konkurssidel ka edaspidi kvaliteedimärgist 
ning parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse täielikult alt-üles 
lähenemisviisi põhisele tippteadusele ning 
need on ette nähtud kõikide teadus- ja 
innovatsioonivaldkondade jaoks alates 
alusuuringutest kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. See hõlmab ka 
Euroopa Liidu toimimise lepingus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Konkreetse vajaduse 
tekkimisel ja täiendavate rahastamisallikate 
olemasolul võib MSC-meetmetega toetada
teatavat tegevust, mis on seotud
konkreetsete probleemidega (sh 
kindlaksmääratud missioonid), 
konkreetset liiki teadus- ja 
innovatsiooniasutustega või konkreetse 
geograafilise asukohaga, et reageerida 
Euroopa muutuvatele vajadustele seoses 
oskuste, teadustöötajate koolituse, 
karjäärivõimaluste ja teadmiste 
jagamisega.

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse täielikult alt-üles 
lähenemisviisi põhisele tippteadusele ning 
need on ette nähtud kõikide teadus- ja 
innovatsioonivaldkondade jaoks alates 
alusuuringutest kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. See hõlmab ka 
Euroopa Liidu toimimise lepingus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Konkreetse vajaduse 
tekkimisel ja täiendavate rahastamisallikate 
olemasolul võib MSC-meetmetega toetada 
konkreetset liiki teadus- ja 
innovatsiooniasutusi või konkreetseid
geograafilisi asukohti, et reageerida 
Euroopa muutuvatele vajadustele seoses 
oskuste, teadustöötajate koolituse, 
karjäärivõimaluste ja teadmiste 
jagamisega.

Or. en
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Selgitus

MSC-meetmed peaksid jääma täielikult alt-üles lähenemisviisi järgivaks programmiks (nagu 
on öeldud lõigu esimeses lauses).

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koolitusprogrammid teadlastele 
praeguste ja tulevaste üleilmsete 
probleemidega tegelemiseks vajalike 
mitmesuguste oskuste omandamiseks.

– koolitusprogrammid, mida 
täiendab vajaduse korral EITi 
koolitustegevus, teadlastele praeguste ja 
tulevaste üleilmsete probleemidega 
tegelemiseks vajalike mitmesuguste 
oskuste omandamiseks.

Or. en

Selgitus

EIT pakub tudengitele ettevõtlusharidust, kaasates tööstusharud õppekavadesse. EIT märgise 
mudel põhineb, nagu MSC-meetmedki, magistri- ja doktoriõppe programmide keskse nõudena 
liikuvuse edendamisel. MSC-meetmetega vastastikkuse täiendavuse parandamine tagaks 
mõlema algatuse jaoks suurema lisandväärtuse, tõhustaks ühtlustamist ning väldiks tarbetut 
dubleerimist.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koolitusprogrammid tipptaseme 
soodustamiseks ja parima tava levitamiseks 
institutsioonide vahel ning teadus- ja 
innovatsioonisüsteemides;

– koos teiste programmi „Euroopa 
horisont“ osadega välja töötatud 
koolitusprogrammid tipptaseme 
soodustamiseks ja parima tava levitamiseks 
institutsioonide vahel ning teadus- ja 
innovatsioonisüsteemides;

Or. en
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. 
Teadustaristute toetamisega ELi tasandil 
aidatakse leevendada sageli esinevat 
olukorda, kus riiklikud teadustaristud on 
hajusad ja tippteaduskeskused paiknevad 
eraldi, ning parandada isoleeritusest 
tulenevat vähest teadmiste ringlust.

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. Igas 
suuruses teadustaristute toetamisega ELi 
tasandil aidatakse leevendada sageli 
esinevat olukorda, kus riiklikud ja 
piirkondlikud teadustaristud on hajusad ja 
tippteaduskeskused paiknevad eraldi, ning 
suurendada teadmiste ringlust isoleeritud 
aladel.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 

Üldeesmärk on suurendada Euroopas 
kestlike maailmatasemel teadustaristute 
hulka, mis on avatud ja kättesaadavad 
kõikidele Euroopa ja muu maailma 
teadlastele ning kus kasutatakse täiel 
määral ära nende potentsiaal teaduse ja 
innovatsiooni edendamiseks. Peamised 
eesmärgid on vähendada teadusuuringute 
ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
tagada pidev ajakohastamine, hoida ära 
tegevuse dubleerimist ning kooskõlastada 
paremini teadustaristute loomist,
kasutamist ja ligipääsetavust, sealhulgas 
vähem arenenud liikmesriikides. On 
ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
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avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks ja kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda.

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele, 
kasutamistõkete eemaldamisele kõigis 
Euroopa teadusuuringute valdkondades 
riikidevahelise juurdepääsu kaudu ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud ja ühtlustatud
protsesse ja menetluskorda.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus püütakse rõhutada riikidevahelise juurdepääsu programmi, mida 
erinevates raamprogrammide hindamistes on tunnustatud mitme järjestikuse raamprogrammi 
teadusuuringute rahastamise eduloona. Juba praegu on olemas palju hästi standarditud 
riiklikke protsesse ja menetlusi, kuid need ei ole erinevate liikmesriikide eri teadustaristute 
rajatiste vahel ühtlustatud.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toetatav tegevus loob lisaväärtust 
järgmiste aspektide kaudu: olemasolevate 
teadustaristute koondamine ja 
optimeerimine ning jõupingutused uute 
taristute loomiseks; Euroopa avatud 
teaduse pilve kui andmepõhiseks 
teadustööks sobiva tõhusa, kohandatava ja 
kestliku keskkonna loomine; riiklike ja 
piirkondlike teadus- ja haridusvõrgustike 
omavaheline ühendamine, ülisuurte 
andmemahtude jaoks ette nähtud suure 
läbilaskevõimega võrgutaristu tagamine ja 
selle täiustamine ning digiressurssidele 
piiriülese ja valdkonnaülese ligipääsu 
tagamine; selliste tõkete kõrvaldamine, 
mis takistavad parimate uurimisrühmade 
ligipääsu ELi parimatele 
teadustaristuteenustele; teadustaristute 
innovatsioonipotentsiaali edendamine ning 
seejuures keskendumine 
tehnoloogiaarendusele ja 
ühisinnovatsioonile ning teadustaristute 
tihedamale tööstuse vajadustest lähtuvale 
kasutamisele.

ELi toetatav tegevus loob lisaväärtust 
järgmiste aspektide kaudu: olemasolevate 
teadustaristute koondamine ja 
optimeerimine ning jõupingutused uute 
taristute loomiseks; Euroopa avatud 
teaduse pilve ja muuseumide 
koostöökohana Euroopa kultuuripärandi 
pilve kui andmepõhiseks teadustööks 
sobiva tõhusa, kohandatava ja kestliku 
keskkonna loomine; riiklike ja piirkondlike 
teadus- ja haridusvõrgustike omavaheline 
ühendamine, ülisuurte andmemahtude 
jaoks ette nähtud suure läbilaskevõimega 
võrgutaristu tagamine ja selle täiustamine 
ning digiressurssidele piiriülese ja 
valdkonnaülese ligipääsu tagamine; 
teadustöö ja projektide jaoks platvormide 
loomine, et kõrvaldada tõkked, mis 
takistavad parimate uurimisrühmade 
ligipääsu ELi parimatele 
teadustaristuteenustele; teadustaristute 
innovatsioonipotentsiaali edendamine ning 
seejuures keskendumine 
tehnoloogiaarendusele ja 
ühisinnovatsioonile ning teadustaristute 
tihedamale tööstuse vajadustest lähtuvale 
kasutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti tuleb suurendada ELi 
teadustaristute rahvusvahelist mastaapi 
ning soodustada vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil tihedamat koostööd 
rahvusvaheliste partneritega ja 
rahvusvahelist osalust Euroopa 
teadustaristutes.

Samuti tuleb suurendada ELi 
teadustaristute rahvusvahelist mastaapi 
ning soodustada vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil tihedamat koostööd ja sidemeid
rahvusvaheliste partneritega ja 
rahvusvahelist osalust Euroopa 
teadustaristutes.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa teadustaristu strateegiafoorumi 
raames kindlaks tehtud teadustaristute 
loomine, haldamine ja pikaajaline 
kestlikkus on ELi jaoks väga oluline, et 
tagada ELi juhtpositsioon teedrajavates 
uuringutes, teadmiste loomine ja 
kasutamine ning liidu tööstuse 
konkurentsivõime.

Teadustaristute, sealhulgas Euroopa 
teadustaristu strateegiafoorumi raames 
kindlaks tehtud teadustaristute loomine, 
haldamine ja pikaajaline kestlikkus on ELi 
jaoks väga oluline, et tagada ELi 
juhtpositsioon teedrajavates uuringutes, 
teadmiste loomine ja kasutamine ning liidu 
tööstuse konkurentsivõime.

Or. en

Selgitus

Euroopa juhtpositsiooni tagamiseks teedrajavates uuringutes ei ole olulised mitte ainult 
Euroopa teadustaristu strateegiafoorumi raames kindlaks tehtud teadustaristud.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa avatud teaduse pilvest peaks 
kujunema tõhus ja terviklik 
teadustaristuteenuste edastuskanal ning see 
peaks võimaldama pakkuda Euroopa 
teadusringkondadele uue põlvkonna 
andmeteenuseid teaduslike suurandmete 
kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks 
(nt analüüs, simuleerimine, 
visualiseerimisteenused) ja jagamiseks. 
Ühtlasi peaks Euroopa avatud teaduse pilv 
võimaldama Euroopa teadlastele ligipääsu 
suuremale osale teadustaristutes loodud ja 
kogutud andmetest, samuti Euroopa 
andmetaristuga13 hõlmatud kõrgjõudlusega 
ja eksatasandi andmetöötluse ressurssidele.

Euroopa avatud teaduse pilvest peaks 
kujunema tõhus ja terviklik 
teadustaristuteenuste edastuskanal ning see 
peaks võimaldama Euroopa 
teadusringkondadel arendada välja uue 
põlvkonna andmeteenused teaduslike 
suurandmete kogumiseks, salvestamiseks, 
töötlemiseks (nt analüüs, simuleerimine, 
visualiseerimisteenused) ja jagamiseks. 
Ühtlasi peaks Euroopa avatud teaduse pilv 
pakkuma Euroopa teadlastele teenuseid, 
mis julgustavad suuremat osa teadlaste 
poolt teadustaristutes ja väljaspool 
teadustaristuid loodud ja kogutud 
kvaliteedikontrolli läbinud andmetest 
talletama ja töötlema, samuti tuleks 
pakkuda juurdepääsu Euroopa 
andmetaristuga13 hõlmatud kõrgjõudlusega 
ja eksatasandi andmetöötluse ressurssidele. 
Euroopa avatud teaduse pilv peab olema 
vaikimisi digitaalsete ohtude suhtes 
vastupidav, pakkudes piisaval määral 
horisontaalset usaldust ja identiteeti ning 
küberjulgeoleku teenuseid.

__________________ __________________

13 Euroopa andmetaristust saab Euroopa 
avatud teaduse pilve alustala, mis 
võimaldab pakkuda maailmatasemel 
kõrgjõudlusega andmetöötlust, kiiret 
ühendust ning tipptasemel andme- ja 
tarkvarateenuseid.

13 Euroopa andmetaristust saab Euroopa 
avatud teaduse pilve alustala, mis 
võimaldab pakkuda maailmatasemel 
kõrgjõudlusega andmetöötlust, kiiret 
ühendust ning tipptasemel andme- ja 
tarkvarateenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üleeuroopaliste teadustaristute kogu 
olelusring lähtuvalt uute teadustaristute 

– üleeuroopaliste teadustaristute kogu 
olelusring lähtuvalt uute teadustaristute 
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kavandamisest; nende ettevalmistamise ja 
rakendamise etapp, algetapis nende töösse 
panustamine täiendusena muudele 
rahastamisallikatele, samuti teadustaristute 
ökosüsteemi korrastamine ja 
optimeerimine Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi teetähiste järgimise 
kaudu ning üleeuroopaliste teadustaristute 
teenuselepingute sõlmimise ning taristute 
edasiarendamise, ühinemise ja tegevuse 
lõpetamise hõlbustamine;

kavandamisest; nende ettevalmistamise ja 
rakendamise etapp, algetapis nende töösse 
panustamine täiendusena muudele 
rahastamisallikatele, samuti teadustaristute 
ökosüsteemi korrastamine ja 
optimeerimine, mis järgib Euroopa 
teadustaristu strateegiafoorumi teetähiseid,
ning üleeuroopaliste teadustaristute 
teenuselepingute sõlmimise ning taristute 
edasiarendamise, ühinemise ja tegevuse 
lõpetamise ning taristute loomise ideede 
võrdsete tingimuste alusel konkureerimise
hõlbustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa avatud teaduse pilv, 
sealhulgas järgmised aspektid: 
juurdepääsukanali kohandatavus ja 
kestlikkus; Euroopa, riiklike, piirkondlike 
ja institutsionaalsete vahendite tõhus 
ühendamine; selle tehniliste ja 
poliitikaaspektide edasiarendamine, et 
rahuldada uusi uuringuvajadusi ja -nõudeid 
(nt tundlike andmekogumite kasutamine, 
lõimprivaatsus); andmetega seotud 
koostalitlusvõime ja vastavus FAIR-
põhimõtetele; lai kasutajaskond;

– Euroopa avatud teaduse pilv, 
sealhulgas järgmised aspektid: 
juurdepääsukanali kohandatavus ja 
kestlikkus; Euroopa, riiklike, piirkondlike 
ja institutsionaalsete vahendite tõhus 
ühendamine; selle tehniliste ja 
poliitikaaspektide edasiarendamine 
kooskõlas teadusringkondadega, et 
rahuldada uusi uuringuvajadusi ja -nõudeid 
(nt tundlike andmekogumite kasutamine, 
lõimprivaatsus); andmetega seotud 
koostalitlusvõime ja vastavus FAIR-
põhimõtetele; lai kasutajaskond;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste rahvusvaheliste, 
riiklike ja piirkondlike teadustaristute 
avatus kõikidele ELi teadlastele ning 
vajaduse korral lõimitakse taristutes 
pakutavad teenused, et ühtlustada 
juurdepääsutingimusi, tõsta teenuste 
kvaliteeti ja mahtu ning soodustada 
kõrgtehnoloogilisi komponente ja 
lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel.

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste rahvusvaheliste, 
riiklike ja piirkondlike teadustaristute 
avatus kõikidele ELi teadlastele ning 
vajaduse korral lõimitakse taristutes 
pakutavad teenused, et ühtlustada 
juurdepääsutingimusi, tõsta teenuste 
kvaliteeti ja mahtu ning soodustada 
kõrgtehnoloogilisi komponente ja 
lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel, mis vastavad 
teadusringkondade vajadustele ja 
innustavad seeläbi neid aktiivselt osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega taristute
võrgustikud, et tagada teadlastele taristute 
kättesaadavus ning ühtlustada ja edendada 
taristutes pakutavaid teenuseid;

Or. en

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega teadustaristud on teadusuuringute ja innovatsiooni 
tugisüsteemide jaoks jätkuvalt olulised. Lisaks ei ole vaja ühistele probleemidele viidata, sest 
teadustaristuid saab kasutada paljudes erinevates teadus- ja tehnoloogiavaldkondades.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II II ÜLEILMSED PROBLEEMID JA 
TÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võidab sellest tehnoloogia- ja 
tööstuslahenduste kasutaja ja väljatöötajana 
ning annab eeskuju, kuidas kaasaegne 
industrialiseeritud, kestlik, kaasav, avatud 
ja demokraatlik ühiskond ja majandus on 
võimelised toimima ja arenema. 
Soodustatakse ja propageeritakse 
majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspektidega seotud üha arvukamate 
näidete esilekerkimist kestliku 
tööstuspõhise tulevikumajanduse kohta, 
rajanegu need siis kõikide inimeste tervisel 
ja heaolul või vastupidaval, kaasaval ja 
turvalisel ühiskonnal või kättesaadaval 
puhtal energial ja liikuvusel või 
digimajandusel ja -ühiskonnal või 
valdkondadevahelisel ja loomingulisel 
tööstusel või kosmose-, mere- või 
maismaapõhistel lahendustel või toidu ja 
toitainetega seotud lahendustel või 
loodusvarade säästval kasutamisel, 
kliimakaitsel ja kliimamuutustega 
kohanemisel; kõigi nende puhul luuakse 
Euroopas jõukust ja kvaliteetsemaid 
töökohti. Tööstuse ümberkujundamine 
muutub äärmiselt oluliseks.

EL võidab sellest teadmiste, tehnoloogia-
ja tööstuslahenduste kasutaja ja 
väljatöötajana ning annab eeskuju, kuidas 
kaasaegne industrialiseeritud, kestlik, 
kaasav, avatud ja demokraatlik ühiskond ja 
majandus on võimelised toimima ja 
arenema. Soodustatakse ja propageeritakse 
majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalaspektidega seotud üha arvukamate 
näidete esilekerkimist kestliku 
tööstuspõhise tulevikumajanduse kohta, 
rajanegu need siis kõikide inimeste tervisel
ja heaolul või vastupidaval, kaasaval ja 
turvalisel ühiskonnal või kättesaadaval 
puhtal energial ja liikuvusel või 
digimajandusel ja -ühiskonnal või 
valdkondadevahelisel ja loomingulisel 
tööstusel või kosmose-, mere- või 
maismaapõhistel lahendustel või toidu ja 
toitainetega seotud lahendustel või 
loodusvarade säästval kasutamisel, 
kliimakaitsel ja kliimamuutustega 
kohanemisel; kõigi nende puhul luuakse 
Euroopas jõukust ja kvaliteetsemaid 
töökohti. Tööstuse ümberkujundamine 
muutub äärmiselt oluliseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ selle 
sambaga hõlmatud teadus- ja 
innovatsioonitegevus on jagatud lõimitud 
teemavaldkondadesse. Investeeringud ei 
ole sektoripõhised, vaid nende eesmärk on 
kutsuda meie ühiskonnas ja majanduses 
esile süsteemsed muutused kestlikkuse 
toetamise kaudu. Need muutused on 
saavutatavad vaid juhul, kui kõik osalised 
nii avalikust kui ka erasektorist võtavad 
osa teadus- ja innovatsioonitegevuse 
ühisest kavandamisest ja elluviimisest. See 
hõlmab nii lõppkasutajaid, teadlasi, 
tehnolooge, tootjaid, novaatoreid, 
ettevõtjaid, haridustöötajaid, kodanikke kui 
ka kodanikuühiskonna organisatsioone. 
Seega ei ole ühegi teemavaldkonna puhul 
silmas peetud vaid ühte osaliste rühma.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ selle 
sambaga hõlmatud teadus- ja 
innovatsioonitegevus on jagatud lõimitud 
teemavaldkondadesse. Investeeringud ei 
ole sektoripõhised, vaid nende eesmärk on 
kutsuda meie ühiskonnas ja majanduses 
esile süsteemsed muutused kestlikkuse 
toetamise kaudu. Need muutused on 
saavutatavad vaid juhul, kui kõik osalised 
nii avalikust kui ka erasektorist võtavad 
osa teadus- ja innovatsioonitegevuse 
ühisest kavandamisest ja elluviimisest. See 
hõlmab nii lõppkasutajaid, uurijaid,
teadlasi, tehnolooge, tootjaid, novaatoreid, 
ettevõtjaid, haridustöötajaid, kodanikke kui 
ka kodanikuühiskonna organisatsioone. 
Seega ei ole ühegi teemavaldkonna puhul 
silmas peetud vaid ühte osaliste rühma.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – 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.

Teemavaldkonnad toetavad teadmiste 
loomist kõigis selle arenguetappides, 
sealhulgas teadusuuringute algusjärgus. 
Teemavaldkondades toimub samuti 
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.
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Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse tehnoloogiasiiret laborist turule 
ning rakenduste, sealhulgas katseliinide ja 
näidiseksemplaride väljatöötamist; samuti 
rakendatakse meetmeid lahenduste 
turulejõudmise soodustamiseks ja 
erasektori osaluse suurendamiseks. 
Püütakse saavutada võimalikult suurt 
koostoimet teiste programmidega.

Toetatakse tehnoloogiasiiret laborist turule 
ning rakenduste, sealhulgas katseliinide ja 
näidiseksemplaride väljatöötamist; samuti 
rakendatakse meetmeid lahenduste 
turulejõudmise soodustamiseks ja 
erasektori osaluse suurendamiseks. 
Püütakse saavutada võimalikult suurt 
koostoimet teiste programmi „Euroopa 
horisont“ osadega, eelkõige EITga, ja ka 
teiste programmidega.

Or. en

Selgitus

EIT missioon on pakkuda lahendusi kõige pakilisematele üleilmsetele probleemidele, millega 
ühiskond silmitsi seisab. EIT täidab juba praegu kestliku arengu eesmärke ja seega tuleks 
seda kõigi teemavaldkondadega tihedalt siduda. Samuti on olemas suur võimalus luua 
koostoime teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ja enamiku teemavaldkondade 
vahel, seda tuleks edasi uurida ja võimaluse korral laiendada.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – 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 

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 
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liidu tervishoiu- ja hoolekandesektori 
konkurentsivõimet. Peamised 
terviseküsimused ELis hõlmavad 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; 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.

liidu tervishoiu- ja hoolekandesektori 
konkurentsivõimet. Peamised 
terviseküsimused ELis hõlmavad 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; Euroopa 
tervishoiusüsteemide kulukuse 
suurenemine ning personaalmeditsiini 
lähenemisviiside, sealhulgas asjaomased 
teadusuuringud, 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.

Or. en

Selgitus

Personaalmeditsiini ei saa ilma täiendavate teadusuuringuteta rakendada. Tervishoiuga 
seotud uuringute edu jaoks on hädavajalik uurimistulemuste ülekantavus, mis toob 
uurimistulemused laborist patsiendini ja viib need täienduste tegemiseks laborisse tagasi. Kui 
ei keskenduta tugevalt biomeditsiinilistele alusuuringutele, kaotab patsientidele mõeldud 
tulevaste täienduste kasvulava oma sisendi.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4
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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 rahvusvahelisel 
tasandil multidistsiplinaarset, sektoriülest 
ja riikidevahelist koostööd. Teadus- ja 
innovatsioonitegevusega, sealhulgas 
vajalike biomeditsiiniliste 
teadusuuringutega, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kõrge suremuse ja pikaajalise 
haigestumisega seotud lastehaigused;

Or. en
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittenakkushaigused, sealhulgas 
harvikhaigused on oluline tervisealane ja 
ühiskondlik probleem ning nende 
ennetamine ja ravi nõuab tõhusamate 
lähenemisviiside, sealhulgas 
personaalmeditsiini kasutamist.

Mittenakkushaigused, sealhulgas 
harvikhaigused on oluline tervisealane ja 
ühiskondlik probleem ning nende 
ennetamine, diagnoosimine ja ravi nõuab 
tõhusamate lähenemisviiside, sealhulgas 
personaalmeditsiini kasutamist.

Or. en

Selgitus

Diagnoosimine on selle protsessi oluline osa ja seda ei tohiks ära unustada (vt esimest 
põhisuunda).

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 – lõik 2 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– valdkonnad, kus kliinilised 
vajadused on väga suurel määral 
täitmata, näiteks harva esinevad 
vähivormid, sealhulgas lastel esinevad 
vähktõve vormid;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nakkushaiguste, samuti nendega 
kaasnevate haiguste ja nakkustega seotud 

– nakkushaiguste, samuti nendega 
kaasnevate haiguste ja nakkustega seotud 



PE625.306v01-00 52/145 PR\1158114ET.docx

ET

vaktsiinid, diagnostika ja ravi; vaktsiinid, diagnostika ja ravi, sealhulgas 
ravimid;

Or. en

Selgitus

Nakkushaiguste jaoks on vaja innovaatilisi ravimeid. Selle jaoks on vaja uurida mitte ainult 
ravimite toimeaineid, vaid ka innovaatilisi kandesüsteeme.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – 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 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 peamisi progressi 
võimaldavaid tehnoloogiavaldkondi, 
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.

Or. en

Selgitus

Ainult tehisintellekti ja muude digitehnoloogia väljundite nimetamine on liiga piirav. Eelkõige 
pakub tervishoiulahenduste valdkonnas ohutuse ja kulutõhususe lootust fotoonika, mis on 
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oluline progressi võimaldav tehnoloogiavaldkond.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. TEEMAVALDKOND „KAASAV 
JA TURVALINE ÜHISKOND“

2. TEEMAVALDKOND „KAASAV 
JA LOOV ÜHISKOND“

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL sümboliseerib majanduskasvu ja 
sotsiaalpoliitika ainulaadsel viisil 
ühendamist, mis hõlmab ulatuslikku 
sotsiaalset kaasamist ning demokraatia, 
inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse ühist väärtustamist. See 
mudel areneb pidevalt ja nõuab muu hulgas 
üleilmastumisest ja tehnoloogilisest 
muutusest tulenevate küsimustega 
tegelemist. Samuti peab Euroopa 
reageerima püsivate julgeolekuohtudega 
seotud probleemidele. Terrorirünnakud ja 
radikaliseerumine, samuti 
küberrünnakud ja hübriidohud toovad 
esile olulised julgeolekuküsimused ja 
tekitavad ühiskonnas märkimisväärseid 
pingeid.

EL sümboliseerib majanduskasvu ja 
sotsiaalpoliitika ainulaadsel viisil 
ühendamist, mis hõlmab ulatuslikku 
sotsiaalset kaasamist ning demokraatia, 
inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse ühist väärtustamist. See 
mudel areneb pidevalt ja nõuab muu hulgas 
üleilmastumisest ja tehnoloogilisest 
muutusest tulenevate küsimustega 
tegelemist.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles kontekstis mängib Euroopa 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
säilitamisel ja edendamisel, Euroopa ja 
piirkondliku identiteeditunde 
tugevdamisel, teadmiste ja väärtuste 
ülekandmisel ning praeguste ja 
tulevastele põlvede jaoks materiaalse ja 
vaimse pärandi kaitsmisel olulist rolli 
kultuuri- ja loomemajandus. Samal ajal 
tugevdab see sotsiaalset sidusust ja aitab 
oluliselt kaasa liidu majandusele 
tööhõive, investeeringute, majanduskasvu 
ja innovatsiooni valdkonnas ning liidu 
üldisele konkurentsivõimele.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kodanikke, riigiasutusi ja 
majandust tuleb kaitsta pidevate ohtude 
eest, mis tulenevad organiseeritud 
kuritegevusest, sealhulgas tulirelvade 
salakaubaveost, uimastikaubandusest ja 
inimkaubandusest. Samuti on oluline 
kaitse ja julgeoleku tugevdamine parema 
piirihalduse kaudu. Küberkuritegevus on 
sagenemas ja sellega seotud riskid 
muutuvad majanduse ja ühiskonna 
digiteerudes mitmekesisemaks. Euroopa 
peab jätkuvalt tegema jõupingutusi 
küberjulgeoleku, digiprivaatsuse ja 
isikuandmete kaitse tõhustamiseks ning 
kahjuliku ja väärteabe leviku vastu 
võitlemiseks, et tagada demokraatia ja 
majanduse stabiilsus. Ühtlasi on vaja teha 
lisapingutusi, et piirata kliimamuutuse 
tõttu sagenevate äärmuslike 
ilmastikunähtuste, näiteks üleujutuste, 

välja jäetud
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tormide, metsatulekahjusid põhjustavate 
põudade, mullaviljakuse vähenemise, 
maavärinate ja muude loodusõnnetuste 
mõju inimeste elule ja elatusallikatele. 
Suurõnnetused, olgu need 
loodusõnnetused või inimese põhjustatud, 
võivad ohustada olulisi ühiskonna 
toimimise aspekte, näiteks tervishoidu, 
energiavarustust ja valitsemist. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute 89–91 tekst on viidud uue teemavaldkonna „Turvaline ühiskond“ alla.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste probleemide ulatus, keerukus 
ja riigiülesus nõuavad mitmetasandiliste 
ELi meetmete võtmist. Selliste kriitilise 
tähtsusega sotsiaalsete, poliitiliste, 
kultuuri- ja majandusküsimuste ning 
julgeolekuprobleemidega tegelemine 
üksnes riikide tasandil tooks kaasa 
ressursside ebatõhusa kasutamise, 
lähenemisviiside killustatuse ning 
teadmiste ja võimekuse standardite 
erinevuse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Julgeolekualased teadusuuringud on osa 
ELi üldistest laiapõhjalisematest 

välja jäetud
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julgeolekuohtudele reageerimise 
meetmetest. Nendega aidatakse kaasa 
võimekuse suurendamisele 
tehnoloogialahenduste ja rakenduste 
tulevase kättesaadavuse võimaldamise 
kaudu, et kaotada poliitikakujundajate ja 
praktikute tuvastatud võimekuslüngad. 
ELi raamprogrammi kaudu 
julgeolekualastesse teadusuuringutesse
suunatavad summad moodustavad ELis 
juba praegu umbes 50 % selliste 
uuringute jaoks avaliku sektori 
vahenditest eraldatud üldsummast. 
Olemasolevaid vahendeid kasutatakse 
täiel määral, sealhulgas Euroopa 
kosmoseprogrammi (Galileo ja EGNOS, 
Copernicus, kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programm ning valitsuste 
satelliitside programm). Soovitakse 
saavutada koostoimet ELi rahastatavate 
kaitseuuringute toel läbi viidava 
tegevusega ning hoitakse ära rahastamise 
dubleerimist. Piiriülene koostöö aitab 
kaasa Euroopa ühtse julgeolekuturu 
väljakujunemisele ja tööstusnäitajate 
paranemisele ning on ELi autonoomia 
aluseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.2. Kultuuripärand 2.2.2. Kultuuri- ja loomemajandus, sh
kultuuripärand

Or. en
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kultuuripärand on meie elu aluspõhi, mis 
on tähendusrikas nii kogukondadele, 
rühmadele kui ka ühiskonnale ning loob 
kuuluvuse tunde. See on sild meie 
ühiskonna mineviku ja tuleviku vahel. See 
on kohaliku majanduse liikumapanev jõud 
ning võimas inspiratsiooniallikas loome- ja 
kultuurimajandusele. Meie 
kultuuripärandile ligipääsu tagamine, selle 
kaitsmine, taastamine ja tõlgendamine ning 
selle potentsiaali täiel määral kasutamine 
on praeguste ja tulevaste põlvkondade 
jaoks ülioluline küsimus. Kultuuripärand 
on peamine sisend ja inspiratsiooniallikas 
kunstis, traditsioonilises käsitöös ning 
kultuuri-, ettevõtlus- ja loomesektoris, mis 
kõik on kestliku majanduskasvu, uute 
töökohtade loomise ja väliskaubanduse 
eestvedajad.

Euroopa kultuuri- ja loomemajanduses 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
toetamine muutub strateegiliselt oluliseks, 
sest kultuuri- ja loomemajanduse kaudu 
on võimalik säilitada keeleline ja 
kultuuriline mitmekesisus, paljusus ning 
innovaatiliste ja kvaliteetsete teenuste 
pakkumine, eelkõige ühtlustatud ja 
globaalse turu kontekstis. Kultuuri- ja 
loomemajandus ühendab omavahel 
kunsti, kultuuri, ettevõtluse ja 
tehnoloogia. Lisaks mängib kultuuri- ja 
loomemajandus eelkõige digiteerimise 
valdkonnas Euroopa tööstuse taastamisel 
tähtsat rolli, ergutab majanduskasvu ning 
on strateegiliselt võimeline tekitama 
innovatsioonieeliste ülekandumist 
teistesse tööstusharudesse, näiteks 
turismi, jaemüüki, 
digitaaltehnoloogiatesse ja inseneeriasse.
Kultuuripärand on kultuuri- ja 
loomemajanduse lahutamatu osa. 
Kultuuripärand on meie elu aluspõhi, mis 
on tähendusrikas nii kogukondadele, 
rühmadele kui ka ühiskonnale ning loob 
kuuluvuse tunde. See on sild meie 
ühiskonna mineviku ja tuleviku vahel. See 
on kohaliku majanduse liikumapanev jõud 
ning võimas inspiratsiooniallikas loome- ja 
kultuurimajandusele. Meie
kultuuripärandile ligipääsu tagamine, selle 
kaitsmine, taastamine ja tõlgendamine ning 
selle potentsiaali täiel määral kasutamine 
on praeguste ja tulevaste põlvkondade 
jaoks ülioluline küsimus. Kultuuripärand 
on peamine sisend ja inspiratsiooniallikas 
kunstis, traditsioonilises käsitöös ning 
kultuuri-, ettevõtlus- ja loomesektoris, mis 
kõik on kestliku majanduskasvu, uute 
töökohtade loomise ja väliskaubanduse 
eestvedajad. Lisaks võivad päranditurism 
ning tööstusmuuseumid pakkuda uusi 
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kultuurilisi ja majanduslikke väljavaateid, 
eelkõige endistele tööstuspiirkondadele, 
ning hoida elus Euroopa traditsioonilisi 
oskusteadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kultuuripärandi ja keelte 
säilitamine, kaitse, võimendamine ja 
taastamine uusima tehnoloogia, sealhulgas 
digilahenduste abil;

– kultuuripärandi, keelte ning 
traditsiooniliste oskuste ja käsitöö 
säilitamine, kaitse, võimendamine ja 
taastamine uusima tehnoloogia, sealhulgas 
digilahenduste abil;

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kultuuripärandi pilve loomine:

luuakse muuseumide koostöökoht, et 
pakkuda uute tehnoloogiate kaudu 
kultuuripärandile juurdepääsu ning 
innustada ja lihtsustada oskusteadmiste ja 
oskuste siiret, näiteks kunstiteoste 
restaureerimine jms oskused. Lisaks oleks 
pilv tihedalt Europeana platvormiga 
seotud.

Kultuuripärandi pilv

– on teadusuuringutel ja projektidel 
põhinev muuseumide, kultuuritöötajate ja 
avalikkuse koostöökoht;– muudab 
teadusuuringud ja teadmised üldsusele 
kättesaadavaks; 
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– annab võimaluse individuaalsete 
töörühmade ja projektistruktuuride 
loomiseks; 

– pakub ja ühendab linke olemasolevatele 
platvormidele, näiteks Europeanale; 

– on Euroopa kultuurivaldkonda esindav 
pool ärihuve silmas pidavatele 
pilveteenustele.

Or. en

Selgitus

Teabe ja oskusteabe vahetamine ja pikaajaline talletamine on selles kontekstis eriti oluline. 
Hetkel ei ole selles valdkonnas olemas sobivat digiplatvormi, mis pakuks eelkõige Euroopas 
lahendust kogudeülese koostöö väga praktilistele probleemidele. Neid probleeme võib aidata 
lahendada digitaalse Euroopa muuseumide koostöökoha loomine.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valdkonnaülene tegevus:

programmis „Euroopa horisont“ on 
loovus ja disain valdkonnaülesed teemad, 
mida lõimitakse kogu programmi ulatuses 
projektidesse, et toetada uusi 
tehnoloogiaid, ärimudeleid ja pädevusi 
ning et muuta loomingulised ja 
valdkonnaülesed lahendused 
majanduslikuks ja sotsiaalseks 
väärtuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.4. Suurõnnetuste suhtes vastupidav 
ühiskond

välja jäetud

Suurõnnetustel on palju looduslikke ja 
inimtegevusest tulenevaid põhjusi, 
sealhulgas terrorirünnakud, kliimaga 
seotud ja muud äärmuslikud sündmused 
(muu hulgas merevee taseme tõus), 
metsatulekahjud, kuumalained, 
üleujutused, maavärinad, tsunamid, 
vulkaanipursked, veekriisid, 
kosmoseilmastikunähtused, tööstus- ja 
transpordiõnnetused, KBRT-ainetest 
põhjustatud õnnetused ning 
doominoefektist tulenevad riskid. 
Eesmärk on hoida ära või vähendada 
suurõnnetustest tulenevat elude kaotust, 
tervise- ja keskkonnakahju ning 
majanduslikku ja materiaalset kahju ning 
tagada toiduga kindlustatus, samuti 
parandada arusaamist suurõnnetuse 
riskidest ja neid tõhusamalt vähendada 
ning õnnetuste toimumise järgselt neist 
õppida.

Põhisuunad:

– tehnoloogia ja võimekus esmaseks 
reageerimiseks hädaabi osutamisel 
kriisiolukorras või suurõnnetuse korral;

– ühiskonna suutlikkus 
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;

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese koostöö hõlbustamiseks ja ELi 
lõimitud turu edendamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute 97–117 tekst on viidud uue teemavaldkonna „Turvaline ühiskond“ 
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alla.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurõnnetustel on palju looduslikke ja 
inimtegevusest tulenevaid põhjusi, 
sealhulgas terrorirünnakud, kliimaga 
seotud ja muud äärmuslikud sündmused 
(muu hulgas merevee taseme tõus), 
metsatulekahjud, kuumalained, 
üleujutused, maavärinad, tsunamid, 
vulkaanipursked, veekriisid, 
kosmoseilmastikunähtused, tööstus- ja 
transpordiõnnetused, KBRT-ainetest 
põhjustatud õnnetused ning 
doominoefektist tulenevad riskid. 
Eesmärk on hoida ära või vähendada 
suurõnnetustest tulenevat elude kaotust, 
tervise- ja keskkonnakahju ning 
majanduslikku ja materiaalset kahju ning 
tagada toiduga kindlustatus, samuti 
parandada arusaamist suurõnnetuse 
riskidest ja neid tõhusamalt vähendada 
ning õnnetuste toimumise järgselt neist 
õppida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhisuunad: välja jäetud

– tehnoloogia ja võimekus esmaseks 
reageerimiseks hädaabi osutamisel 
kriisiolukorras või suurõnnetuse korral;

– ühiskonna suutlikkus 
suurõnnetuse riske paremini juhtida ja 
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neid vähendada, sealhulgas looduspõhiste 
lahenduste abil, ning sel eesmärgil 
olemasolevate ja uute riskide ennetamise, 
nendeks valmisoleku ja neile reageerimise 
tõhustamine;

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese koostöö hõlbustamiseks ja ELi 
lõimitud turu edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogia ja võimekus esmaseks 
reageerimiseks hädaabi osutamisel 
kriisiolukorras või suurõnnetuse korral;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ühiskonna suutlikkus 
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;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese koostöö hõlbustamiseks ja ELi 
lõimitud turu edendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.5. Kaitse ja julgeolek välja jäetud

On vaja kaitsta kodanikke kuritegevusest, 
sealhulgas terrorismist tulenevate 
julgeolekuohtude ja hübriidohtude eest 
ning nendele ohtudele reageerida; kaitsta 
inimesi, avalikku ruumi ja kriitilise 
tähtsusega taristut nii füüsiliste 
rünnakute (sealhulgas KBRTL-
rünnakute) kui ka küberrünnakute eest; 
võidelda terrorismi ja radikaliseerumise 
vastu, sealhulgas terroristide ideede ja 
uskumuste mõistmise ja nendele 
reageerimise kaudu; ennetada nii raskeid 
kuritegusid, sealhulgas küberkuritegusid, 
kui ka organiseeritud kuritegevust ning 
sellise kuritegevuse vastu võidelda; 
toetada ohvreid; jälgida kuritegevusega 
seotud rahavooge; toetada andmete 
kasutamist õiguskaitses ja tagada 
isikuandmete kaitse õiguskaitsetegevuse 
käigus; toetada ELi õhu-, maismaa- ja 
merepiiri haldamist seoses rände- ja 
kaubavoogudega. On väga oluline 
säilitada paindlikkus tekkida võivate uute 
julgeolekuprobleemide kiireks 
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lahendamiseks.

Põhisuunad:

– uuenduslikud lähenemisviisid ja 
tehnoloogialahendused 
julgeolekuvaldkonna praktikutele (näiteks 
politseijõud, piiri- ja rannikuvalve, 
tolliasutused), rahvatervise valdkonna 
praktikutele, taristuettevõtjatele ja avaliku 
ruumi haldajatele;

– kuritegevuse ja vägivaldse 
radikaliseerumise inim- ja sotsiaalmõõde 
nii selliselt käituvate või käituda võivate 
isikute kui ka sellisest käitumisest 
mõjutatud või potentsiaalselt mõjutatud 
isikute perspektiivist;

– kodanike, avaliku sektori asutuste 
ja tööstussektori hoiakud seoses uute 
julgeolekuriskide tekke ennetamise ja 
olemasolevate riskide, sealhulgas sellistest 
uutest tehnoloogiavaldkondadest nagu 
tehisintellektist tulenevate riskide 
vähendamisega;

– julgeolekut mõjutavate libauudiste 
ja väärteabe vastu võitlemine;

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese ja asutustevahelise 
operatiivkoostöö hõlbustamiseks ning ELi 
lõimitud turu edendamiseks;

– isikuandmete kaitse tagamine 
õiguskaitsetegevuse käigus, eelkõige 
seoses tehnoloogia kiire arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja kaitsta kodanikke kuritegevusest, 
sealhulgas terrorismist tulenevate 
julgeolekuohtude ja hübriidohtude eest 
ning nendele ohtudele reageerida; kaitsta 
inimesi, avalikku ruumi ja kriitilise 
tähtsusega taristut nii füüsiliste 
rünnakute (sealhulgas KBRTL-
rünnakute) kui ka küberrünnakute eest; 
võidelda terrorismi ja radikaliseerumise 
vastu, sealhulgas terroristide ideede ja 
uskumuste mõistmise ja nendele 
reageerimise kaudu; ennetada nii raskeid 
kuritegusid, sealhulgas küberkuritegusid, 
kui ka organiseeritud kuritegevust ning 
sellise kuritegevuse vastu võidelda; 
toetada ohvreid; jälgida kuritegevusega 
seotud rahavooge; toetada andmete 
kasutamist õiguskaitses ja tagada 
isikuandmete kaitse õiguskaitsetegevuse 
käigus; toetada ELi õhu-, maismaa- ja 
merepiiri haldamist seoses rände- ja 
kaubavoogudega. On väga oluline 
säilitada paindlikkus tekkida võivate uute 
julgeolekuprobleemide kiireks 
lahendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhisuunad: välja jäetud

– uuenduslikud lähenemisviisid ja 
tehnoloogialahendused 
julgeolekuvaldkonna praktikutele (näiteks 
politseijõud, piiri- ja rannikuvalve, 
tolliasutused), rahvatervise valdkonna 
praktikutele, taristuettevõtjatele ja avaliku 
ruumi haldajatele;
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– kuritegevuse ja vägivaldse 
radikaliseerumise inim- ja sotsiaalmõõde 
nii selliselt käituvate või käituda võivate 
isikute kui ka sellisest käitumisest 
mõjutatud või potentsiaalselt mõjutatud 
isikute perspektiivist;

– kodanike, avaliku sektori asutuste 
ja tööstussektori hoiakud seoses uute 
julgeolekuriskide tekke ennetamise ja 
olemasolevate riskide, sealhulgas sellistest 
uutest tehnoloogiavaldkondadest nagu 
tehisintellektist tulenevate riskide 
vähendamisega;

– julgeolekut mõjutavate libauudiste 
ja väärteabe vastu võitlemine;

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese ja asutustevahelise 
operatiivkoostöö hõlbustamiseks ning ELi 
lõimitud turu edendamiseks;

– isikuandmete kaitse tagamine 
õiguskaitsetegevuse käigus, eelkõige 
seoses tehnoloogia kiire arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uuenduslikud lähenemisviisid ja 
tehnoloogialahendused 
julgeolekuvaldkonna praktikutele (näiteks 
politseijõud, piiri- ja rannikuvalve, 
tolliasutused), rahvatervise valdkonna 
praktikutele, taristuettevõtjatele ja avaliku 
ruumi haldajatele;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kuritegevuse ja vägivaldse 
radikaliseerumise inim- ja sotsiaalmõõde 
nii selliselt käituvate või käituda võivate 
isikute kui ka sellisest käitumisest 
mõjutatud või potentsiaalselt mõjutatud 
isikute perspektiivist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanike, avaliku sektori asutuste 
ja tööstussektori hoiakud seoses uute 
julgeolekuriskide tekke ennetamise ja 
olemasolevate riskide, sealhulgas sellistest 
uutest tehnoloogiavaldkondadest nagu 
tehisintellektist tulenevate riskide 
vähendamisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– julgeolekut mõjutavate libauudiste 
ja väärteabe vastu võitlemine;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese ja asutustevahelise 
operatiivkoostöö hõlbustamiseks ning ELi 
lõimitud turu edendamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– isikuandmete kaitse tagamine 
õiguskaitsetegevuse käigus, eelkõige 
seoses tehnoloogia kiire arenguga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.6. Küberturvalisus välja jäetud

Kuritahtlik kübertegevus ohustab mitte 
ainult meie majandust, vaid ka meie 
demokraatlike riikide toimimist ning meie 
vabadusi ja väärtusi. Küberohtude puhul 
on sageli tegemist kuritegevusega kasu 
saamise eesmärgil, kuid nende põhjus 
võib olla ka poliitiline või strateegiline. 
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Meie tulevane julgeolek ja jõukus 
sõltuvad meie suutlikkusest suurendada 
oma võimekust ELi kaitsmisel 
küberohtude eest. Digipööre nõuab 
küberturvalisuse olulist tõhustamist, et 
tagada kaitse tohutule hulgale eeldatavalt 
internetti ühendatavatele asjade interneti 
seadmetele, sealhulgas seadmetele, mille 
abil juhitakse elektrivõrke, autosid ja 
transpordivõrke, haiglaid, 
finantssüsteeme, riigiasutusi, tehaseid ja 
kodusüsteeme. Euroopas tuleb 
suurendada vastupanuvõimet 
küberrünnakute suhtes ja töötada välja 
tõhusad küberheidutusmeetmed.

Põhisuunad:

– tehnoloogialahendused kogu 
digitaalse väärtusahela lõikes (turvalistest 
komponentidest kuni krüptograafia ning 
iseparanevate võrkude ja tarkvarani);

– tööstuse konkurentsivõimet 
säilitavad tehnoloogialahendused nii 
olemasolevate küberohtude eest 
kaitsmiseks kui ka tulevikuvajaduste 
rahuldamiseks;

– Euroopa küberturvalisuse 
pädevusvõrgustik ja pädevuskeskus.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuritahtlik kübertegevus ohustab mitte 
ainult meie majandust, vaid ka meie 
demokraatlike riikide toimimist ning meie 
vabadusi ja väärtusi. Küberohtude puhul 
on sageli tegemist kuritegevusega kasu 

välja jäetud
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saamise eesmärgil, kuid nende põhjus 
võib olla ka poliitiline või strateegiline. 
Meie tulevane julgeolek ja jõukus 
sõltuvad meie suutlikkusest suurendada 
oma võimekust ELi kaitsmisel 
küberohtude eest. Digipööre nõuab 
küberturvalisuse olulist tõhustamist, et 
tagada kaitse tohutule hulgale eeldatavalt 
internetti ühendatavatele asjade interneti 
seadmetele, sealhulgas seadmetele, mille 
abil juhitakse elektrivõrke, autosid ja 
transpordivõrke, haiglaid, 
finantssüsteeme, riigiasutusi, tehaseid ja 
kodusüsteeme. Euroopas tuleb 
suurendada vastupanuvõimet 
küberrünnakute suhtes ja töötada välja 
tõhusad küberheidutusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhisuunad: välja jäetud

– tehnoloogialahendused kogu 
digitaalse väärtusahela lõikes (turvalistest 
komponentidest kuni krüptograafia ning 
iseparanevate võrkude ja tarkvarani);

– tööstuse konkurentsivõimet 
säilitavad tehnoloogialahendused nii 
olemasolevate küberohtude eest 
kaitsmiseks kui ka tulevikuvajaduste 
rahuldamiseks;

– Euroopa küberturvalisuse 
pädevusvõrgustik ja pädevuskeskus.

Or. en
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Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogialahendused kogu 
digitaalse väärtusahela lõikes (turvalistest 
komponentidest kuni krüptograafia ning 
iseparanevate võrkude ja tarkvarani);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööstuse konkurentsivõimet 
säilitavad tehnoloogialahendused nii 
olemasolevate küberohtude eest 
kaitsmiseks kui ka tulevikuvajaduste 
rahuldamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.6 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa küberturvalisuse 
pädevusvõrgustik ja pädevuskeskus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. TEEMAVALDKOND 
„TURVALINE ÜHISKOND“

2.1. Põhimõtted 

Liit sümboliseerib demokraatlike 
väärtuste, ühiskonna heaolu, 
majanduskasvu ja rahvusvaheliste 
kohustuste ainulaadsel viisil ühendamist. 
Oluline on kaitsta liidu omandit, 
kodanikke, avaliku sektori asutusi, 
majandust ja poliitilist stabiilsust 
mitmesuguste ohtude eest, mida 
avaldavad isikud ja mille allikad on 
erinevad.

Julgeolekualased teadusuuringud on osa 
ELi üldistest laiapõhjalisematest 
pingutustest, et see probleem lahendada. 
Nendega aidatakse kaasa võimekuse 
suurendamisele tehnoloogiate ja 
tehnoloogialahenduste ja rakenduste 
tulevase kättesaadavuse võimaldamise 
kaudu, et kaotada poliitikakujundajate, 
ekspertide ja lõppkasutajate, eelkõige 
avaliku sektori asutuste tuvastatud 
lüngad. Selliste teadusuuringute ja 
innovatsiooniga järgitakse Rooma 
tegevuskavaga võetud kohustust seada 
sihiks turvaline ja kaitstud Euroopa ning 
aidatakse kaasa julgeolekuliidu loomisele.

Terrorism, radikaliseerumine, poliitiline 
vägivald, küberrünnakud ja hübriidohud, 
organiseeritud ja majandusalane 
kuritegevus, maksustamise vältimine ja 
keskkonnakuritegevus, ohud IKT-le ja 
muudele elutähtsatele infrastruktuuridele 
ja tarnetaristule põhjustavad tõsiseid 
muresid ja koormavad väga ühiskondi. 
Euroopa peab jätkuvalt tegema 
jõupingutusi küberjulgeoleku, 
digiprivaatsuse ja isikuandmete kaitse 
tõhustamiseks ning kahjuliku ja 
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väärteabe leviku vastu võitlemiseks, et 
tagada demokraatia ja majanduse 
stabiilsus. 

Selleks et riske ja ohtusid ette näha, 
ennetada ja juhtida, on vaja lisaks 
teadusuuringutele pühendumisele 
arendada edasi ja kasutada innovaatilisi 
tehnoloogiaid, lahendusi, 
prognoosimisvahendeid ja teadmisi, 
stimuleerida teenusepakkujate ja avaliku 
sektori kasutajate vahelist koostööd, leida 
lahendusi, ennetada ja võidelda eraelu 
puutumatuse kuritarvitamise ja 
inimõiguste rikkumisega internetis ja 
mujal, tagades samas Euroopa kodanike 
individuaalsed õigused ja vabadused.

Avaliku sektori julgeolekuasutuste 
teadusuuringuid tõhustatakse 
riikidevahelise ja rahvusvahelise 
andmevahetuse ja koostööga, et vältida 
mitmekordseid kulutusi. Avaliku sektori 
julgeolekuasutusi innustatakse osalema 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
alastes jõupingutustes, et tõsta veelgi 
nende võimekust kõigil asjaomastel 
tasanditel suhelda ja koostööd teha, 
vahetada teavet, saada kasu ühistest 
tehnoloogiastandarditest, menetlustest, 
varustusest, ajakohastest tulemustest 
kuritegevusega seotud teadusharudes ja 
väljaõppest ning toetada 
eksperditeadmiste eeliseid.

2.2. Sekkumisvaldkonnad

2.2.1. Organiseeritud kuritegevus; 
terrorism, äärmuslus, radikaliseerumine 
ja poliitiline vägivald 

Organiseeritud kuritegevus, terrorism, 
äärmuslus, radikaliseerumine ja 
poliitiline vägivald ohustavad tugevalt 
kõiki kodanikke ja Euroopa ühiskonda, 
majandust ja demokraatlikku stabiilsust. 
Nende põhjustajad erinevad kohalikul 
tasandil tegutsevatest kogemusteta 
inimestest kuni rahvusvaheliselt 
tegutsevate väga professionaalsete 
organisatsioonideni. Nende tegevuste 
tuvastamiseks ja ennetamiseks ning nende 
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vastu võitlemiseks on vaja viia 
humanitaar- ja tehnoloogiavaldkonnas 
läbi teadusuuringuid. 

Põhisuunad:

– kuritegevuse ja vägivaldse 
radikaliseerumise inim- ja sotsiaalmõõde 
nii selliselt käituvate või käituda võivate 
isikute kui ka sellisest käitumisest 
mõjutatud või potentsiaalselt mõjutatud 
isikute perspektiivist;

– innovaatilised lähenemisviisid ja 
tehnoloogiad julgeolekuvaldkonna 
lõpptarbijate jaoks, eelkõige avaliku 
sektori julgeolekuasutuste jaoks;

– käitamisstandardid ja -tehnoloogiad 
taristu, avatud ja avaliku ruumi ning 
inimeste kogunemisteks kasutatavate 
alade ja hoonete kaitsmiseks;

– raskekujulise ja organiseeritud 
kuritegevuse, poliitilise radikaliseerumise, 
vägivalla ja terrorismi ennustamine, 
tuvastamine, ennetamine ja sellevastane 
kaitse. 

2.2.2. Piirivalve haldamine 

Liidus julgeoleku suurendamiseks on vaja 
ajakohastatud piirivalve ja -halduse 
võimekust. See hõlmab luure- ja 
seiretegevusi (õhus, maal, vees), stabiilset 
koostööd ja andmevahetust teiste riikide 
ametiasutustega, sealhulgas juhtimis-, 
kontrolli- ja sidekeskuste koostoime 
võimekus kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, ning 
piirivalve, vahejuhtumitele reageerimise, 
ohtude tuvastamise ja kuritegevuse 
ennetamise jaoks lahenduste rakendamist. 
Samuti tuleb teha teadusuuringuid 
ennetava politseitegevuse ja algoritmidel 
põhinevate varajase hoiatamise 
rakenduste ning erinevat liiki sensoreid 
kasutavate automaatsete 
seiretehnoloogiate vallas. Hinnates nende 
mõju julgeolekualastele jõupingutustele ja 
nende tõhustamise potentsiaali, 
hinnatakse nende lahenduste, 
tehnoloogiate ja vahendite potentsiaali 
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toetada välispiiridele, eelkõige maismaa ja 
veeteede kaudu lähenevate isikute 
terviklikkust. 

Teadustööga tuleks toetada integreeritud 
Euroopa piirihalduse parendamist, 
sealhulgas tihedama koostöö kaudu 
kandidaatriikide, potentsiaalsete 
kandidaatriikide ja Euroopa 
naabruspoliitika riikidega. See toetab 
veelgi ELi jõupingutusi rändevoogudega 
toimetulemisel. 

Põhisuunad:

– dokumentide tuvastamine, mida on 
võltsitud või millega on muul viisil 
manipuleeritud;

– inimeste ja kaupade ebaseadusliku 
veo/salakaubaveo tuvastamine;

– piiril toimuvatele vahejuhtumitele 
reageerimise võimekuse tõstmine;

– piiril kasutatava luure- ja seiretehnika 
ajakohastamine. 

2.2.3. IKT ja küberjulgeolek, privaatsus, 
andmekaitse

Pahatahtlikud ja vaenulikud 
kübertegevused ohutavad meie ühiskonda 
ja selle kodanikke, avaliku sektori 
asutuste ja institutsioonide, majanduse 
ning isegi Euroopa demokraatlike 
institutsioonide, vabaduste ja väärtuste 
stabiilset ja turvalist toimimist. Avaliku 
sektori asutusi hõlmavaid vahejuhtumeid 
on juba esinenud ning nende arv kasvab 
tõenäoliselt, kui haldus- ja 
majandustoimingutes ning era- ja 
individuaalses sfääris hakatakse veelgi 
enam digitaalseid ja küberrakendusi 
kasutama.

Küberkuritegevus on sagenemas ja 
sellega seotud riskid muutuvad 
majanduse ja ühiskonna digiteerudes 
veelgi mitmekesisemaks. Euroopa peab 
jätkuvalt tegema jõupingutusi 
küberjulgeoleku, üldise IKT-alase 
julgeoleku, digiprivaatsuse ja 
isikuandmete kaitse tõhustamiseks ning 
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kahjuliku ja väärteabe leviku vastu 
võitlemiseks, et tagada demokraatia ja 
majanduse stabiilsus.

Tulevikus sõltuvad julgeolek ja jõukus 
sellest, kuidas suudame parandada oma 
võimekust ELi selliste ohtude eest kaitsta 
ning kuritahtlikku kübertegevust 
ennetada, tuvastada ja selle vastu 
võidelda, milleks on tihti vaja tihedat ja 
kiiret piiriülest koostööd. Eelkõige just 
digipööre nõuab küberturvalisuse olulist 
tõhustamist, et tagada kaitse tohutule 
hulgale eeldatavalt internetti 
ühendatavatele asjade interneti 
seadmetele. Euroopa peab tegema ka 
edaspidi jõupingutusi, et tugevdada 
vastupanuvõimet IKT-rünnakutele ja 
edendada tõhusat heidutust. 

Isikuandmete ja massandmete 
(suurandmed) kogumine ja hindamine 
suurendab järjest ebaturvalisusega seotud 
tegevuste hulka. Seega on see jätkuvalt 
oluline, et tagada kõrged andmekaitse, 
privaatsuse ja vabaduse standardid. 

Põhisuunad:

– tuvastamis-, ennetamis-, kaitse- ja 
võitlustehnoloogia laiendamine;

– avaliku sektori asutuste dešifreerimise 
ja dekrüptimise võimekuse tõstmine;

– ebaseaduslike elektrooniliste 
makseviiside ja finantsvoogude 
tuvastamise ja jälgimise tehnoloogiad;

– asjaomaste asutuste ja eelkõige 
EUROPOL/EC3 ja ENISA kõigi vajalike 
võimekuste suurendamine;

– isikuandmete kaitse tagamine 
õiguskaitsetegevuse käigus, eelkõige 
seoses tehnoloogia kiire arenguga. 

2.2.4. Elutähtsa infrastruktuuri, 
tarneahelate ja transpordi-
/ülekanderajatiste kaitsmine ja 
vastupanuvõime suurõnnetuste korral 

Uued tehnoloogiad, protsessid, meetodid 
ja spetsiaalselt arendatud suutlikkus 
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aitavad kaitsta elutähtsaid 
infrastruktuure, süsteeme ja teenuseid, 
mis on olulised ühiskonna ja majanduse 
tõrgeteta toimimiseks, sealhulgas side, 
transport, rahandus, tervishoid, toit, vesi, 
energeetika, logistika ja tarneahel ning 
keskkond.

Suurõnnetuste põhjused on erinevad, 
need võivad olla looduslikud, 
inimtekkelised või tuleneda astmelistest 
riskidest. Vaja on teha pingutusi, et 
piirata nende mõju inimeste elule ja 
elatusallikatele, kahju tervisele ja 
keskkonnale, majandusele ning 
materiaalset kahju, et tagada toidu- ja 
ravimite varud, julgeolek ja põhilised 
sidevahendid. 

Põhisuunad:

– ühiskonna suutlikkus 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 ning 
nende eri liiki taristute vastupanuvõime 
suurendamine;

– otsingu- ja päästetööde seadmete, 
sõidukite, varude ja jõudude 
liikumisvõime parandamine;

– tehnoloogiad, varustus ja menetlused, et 
ennetada epideemiate puhkemist või et 
neid pidurdada. 

2.2.5. Piraatkoopiad ja toodete võltsimine 
Piraatkoopiate ja toodete võltsimisega 
võitlemine on endiselt Euroopa 
majanduse, kultuuri- ja loomemajanduse 
ning kodanike jaoks tõsine murekoht. 
Nende ebaseaduslike tegevustega 
kaasnevad tõsised kaotused 
maksutuludes, sissetulekutes ja isiklikes 
tuludes, samuti ohustavad need Euroopas 
tööhõivet.

Lisaks aitab see kogu maailmas kaasa 
keskkonnakahju ja nõuetele 
mittevastavate töötingimuste tekkele.
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Defektsete toodete puhul esineb oht, et 
need võivad inimesi ja vara kahjustada. 
Selliste mõjudega tuleb tegeleda ning 
tuleb leida lahendused, et piraatkoopiate 
ja võltsitud toodete vastu võidelda ja 
muuta asjaomased avaliku sektori 
asutused tõhusamaks, et nendega 
koostöös neid kuritegusid ja nendega 
seotud ebaseaduslikke tegevusi ennetada, 
tuvastada, uurida ja nende vastu võidelda. 

See peab hõlmama intellektuaalomandi 
kaitse tõhustamiseks tehtavaid 
jõupingutusi. 

Põhisuunad:

– toodete tuvastamise tehnikate 
edendamine;

– originaalvaruosade ja -kaupade kaitse 
tõhustamine;

– transporditavate toodete (reaalajas) 
kontrollimise tehnoloogiad ning tootjate, 
vedaja, tolliameti ja saajate vahelise 
andmevahetuse tehnoloogiad; 

2.2.6. Koordineerimise, koostöö ja 
koostoime edendamine 

Selleks et tagada võimekus asutusesiseste 
menetluste kasutuselevõtuks, 
haldamiseks, kontrollimiseks ja 
juhtimiseks, on vaja ajakohastatud 
tehnoloogiat ja standardeid. Eesmärk 
peaks olema varustada avaliku sektori 
asutused ja teised jõud vahetatava 
varustusega, et integreerida kogu ELi 
hõlmavaid toimimise, reageerimise, 
aruandluse ja andmevahetuse menetlusi.

Kohustus kulutada vastutustundlikult 
julgeolekualastele ELi rahastatud 
teadusuuringutele ja innovatsioonile 
peaks edendama asjaomaste tegevuste 
koordineerimist ja nende koosmõju, 
aidates kaasa vahendite tõhusale 
kasutamisele ja dubleerimise vältimisele. 
Seda püütakse saavutada samuti ELi 
rahastatud kaitsealaste 
teadusuuringutega toetatud tegevuste 
kaudu, sealhulgas kaitseuuringutega 
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seotud asutustega, eelkõige Euroopa 
Kaitseagentuuriga, teabe vahetamise ja 
konsulteerimise mehhanismide kaudu, 
tunnistades, et olemas on kahesuguse 
kasutusega tehnoloogiate valdkondi.

Standarditega tagatakse ühine 
arendustöö, tootmine ja rakendamine, 
teabevahetuse võimekus, 
koostalitlusvõime ning teenuste, 
tehnoloogiate ja seadmete ühilduvus. 

Põhisuunad:

– peamisi kasutusnõudeid täitvad 
tehnoloogiad ja seadmed, mida peavad 
kohaldama nii liikmesriikide jõud kui ka 
sama valdkonna asutused (politsei, 
päästeamet, suurõnnetuste ohjamine, side 
jms);

– seadmete koostalitlusvõime ja 
tegevuskorra ühilduvuse tagamine 
piiriülese ja asutustevahelise 
operatiivkoostöö hõlbustamiseks;

– liikmesriikides ja koos kolmandate 
riikidega standardites puuduste 
tuvastamine. 

Asutustele tuleks eraldada piisavalt 
vahendeid, et nad saaksid parandada oma 
suutlikkust ELi teadusuuringutes ja 
innovatsioonis osalemiseks ja nende 
alusel ning juhtida asjaomaseid projekte, 
vahetada nõudmisi, tulemusi ja eesmärke 
ning teha koostööd ja koordineerida 
jõupingutusi teiste asutuste ja ELi-väliste 
asutustega, nagu terrorismivastase 
võitluse rühm ja IKPO. Julgeolekualaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas on need eelkõige CEPOL, 
EASA, ECDC, EMCDDA, EMSA, 
ENISA, EU-LISA, EUIPO,EUROPOL, 
FRONTEX ja SatCen.

Or. en



PE625.306v01-00 80/145 PR\1158114ET.docx

ET

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamine liikumapanev jõud on siin 
digiteerimine. Selle jätkumine kiires 
tempos kõikides sektorites muudab 
investeerimise prioriteetsetesse 
valdkondadesse – alates tehisintellektist 
kui uue põlvkonna interneti, 
kõrgjõudlusega andmetöötluse, fotoonika 
ja nanoelektroonikani – meie majanduse 
tugevuse ja meie ühiskonna kestlikkuse 
tagamiseks hädavajalikuks. Investeerimine, 
tootmine ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
kiirendavad oluliselt ELi majanduskasvu 
ning ainuüksi ajavahemikul 2001–2011 
kasvas majandus tänu nendele 30 %.

Peamine liikumapanev jõud on siin 
digiteerimine. Selle jätkumine kiires 
tempos kõikides sektorites muudab 
investeerimise prioriteetsetesse 
valdkondadesse – alates tehisintellektist 
kui uue põlvkonna interneti, 
kõrgjõudlusega andmetöötluse, fotoonika, 
kvanttehnoloogia ja nanoelektroonikani –
meie majanduse tugevuse ja meie 
ühiskonna kestlikkuse tagamiseks 
hädavajalikuks. Investeerimine, tootmine 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamine kiirendavad oluliselt ELi 
majanduskasvu ning ainuüksi ajavahemikul 
2001–2011 kasvas majandus tänu nendele 
30 %.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELil on ainulaadne võimalus olla üleilmses 
juhtrollis ja suurendada oma osakaalu 
maailmaturul, näidates, kuidas digipööre, 
juhtroll peamistes progressi võimaldavates 
ja kosmosetehnoloogiavaldkondades, 
üleminek vähese CO2-heitega 
ringmajandusele ja konkurentsivõime 
võivad tipptasemel teaduse ja tehnoloogia 
kaudu üksteist võimendada.

ELil on ainulaadne võimalus olla üleilmses 
juhtrollis ja suurendada oma osakaalu 
maailmaturul, näidates, kuidas digipööre, 
juhtroll peamistes progressi võimaldavates 
ja kosmosetehnoloogiavaldkondades, 
üleminek vähese CO2-heitega 
ringmajandusele ja konkurentsivõime ning 
selle tehnoloogia ja arengu ühiskondlik 
mõistmine võivad tipptasemel teaduse ja 
tehnoloogia kaudu üksteist võimendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et digitaalne vähese CO2-heitega 
vähesaastav ringmajandus muutuks 
reaalsuseks, on vaja võtta meetmeid ELi 
tasandil, kuna tegemist on keerukate 
väärtusahelatega, asjaomane tehnoloogia 
on oma olemuselt süsteemne ja 
multidistsiplinaarne, selle väljatöötamine 
on kallis ning lahendamist vajavad 
probleemid on sektoriülesed. EL peab 
tagama, et keskkonnasõbralikust 
kõrgtehnoloogiast ja digiteerimisest saavad 
kasu kõik tööstussektori osalised ja ka 
ühiskond tervikuna. Tehnoloogia 
väljatöötamisest üksi ei piisa. 
Tööstussuunitlusega taristute, sealhulgas 
katseliinidega aidatakse ELis ettevõtteid 
luua ning eelkõige kasutavad sellist 
tehnoloogiat VKEd oma 
innovatsioonitegevuse tulemuslikkuse 
suurendamiseks.

Et digitaalne vähese CO2-heitega 
vähesaastav ringmajandus muutuks 
reaalsuseks, on vaja võtta meetmeid ELi 
tasandil, kuna tegemist on keerukate 
väärtusahelatega, asjaomane tehnoloogia 
on oma olemuselt süsteemne ja 
multidistsiplinaarne, selle väljatöötamine 
on kallis ning lahendamist vajavad 
probleemid on sektoriülesed. EL peab 
tagama, et keskkonnasõbralikust 
kõrgtehnoloogiast ja digiteerimisest saavad 
kasu kõik tööstussektori osalised ja ka 
ühiskond tervikuna. Tehnoloogia 
väljatöötamisest üksi ei piisa. 
Tööstussuunitlusega taristute, sealhulgas 
katseliinidega aidatakse ELis ettevõtteid 
luua ning eelkõige kasutavad sellist 
tehnoloogiat VKEd oma 
innovatsioonitegevuse tulemuslikkuse 
suurendamiseks. Selles kontekstis täidavad 
kultuuri- ja loomemajandus tähtsat rolli: 
kultuuri- ja loomemajandus on Euroopas 
IKT innovatsiooni ja arengut soodustav 
jõud. See toimib pidevalt arenevas 
keskkonnas, kus tooni annavad digitaalse 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
arendamine ja kasutamine üleilmsel 
tasandil. Digitehnoloogia on avanud ka 
võimalusi eri liiki kunstiteoste ja -tavade 
loomiseks, mille puhul digitehnoloogia on 
ka ise loomeprotsessi keskne osa.

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

digitehnoloogia, peamiste progressi 
võimaldavate tehnoloogialahenduste ja 
kosmosetehnoloogia valdkonna tegevuste 
ühendamine ning toorainevaru kestlikkuse 
tagamine võimaldavad rakendada 
süsteemsemat lähenemisviisi ning 
saavutada kiirema ja põhjalikuma 
digitaalse ja tööstussektori 
ümberkujunemise. Sellega tagatakse, et 
nende valdkondade teadus- ja 
innovatsioonitegevusega luuakse sisend ja 
antakse panus tööstust, digiteerimist, 
keskkonda, energiat ja kliimat, 
ringmajandust, toorainet ja 
kõrgtehnoloogilisi materjale ning kosmost 
käsitleva ELi poliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks.

Loomingulise ülekandumise kaudu eri 
sektorite, majandusharude ja süsteemide 
vastasmõju tugevdamine ning
digitehnoloogia, peamiste progressi 
võimaldavate tehnoloogialahenduste ja 
kosmosetehnoloogia valdkonna tegevuste 
ühendamine ning toorainevaru kestlikkuse 
tagamine võimaldavad rakendada 
süsteemsemat lähenemisviisi ning 
saavutada kiirema ja põhjalikuma 
digitaalse ja tööstussektori 
ümberkujunemise. Siin võivad 
inseneriteadused ja kunst aidata luua 
digitehnoloogiat, mis pakuvad 
ühiskonnale inimlikku väärtust. Sellega 
tagatakse, et nende valdkondade teadus- ja 
innovatsioonitegevusega luuakse sisend ja 
antakse panus tööstust, digiteerimist, 
keskkonda, energiat ja kliimat, 
ringmajandust, toorainet ja 
kõrgtehnoloogilisi materjale ning kosmost 
käsitleva ELi poliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selle arvele langeb üle kolmveerandi ELi 
üleilmsest ekspordist ja enam kui 100 
miljonit otseselt või kaudselt loodud 
töökohta. ELi tootmissektori peamine 
ülesanne on toota üleilmse 
konkurentsivõime säilitamiseks suure 
lisaväärtusega arukamaid ja 
kohandatumaid tooteid oluliselt väiksemate 
energiakasutuskuludega. Lisaväärtuse 
loomisele aitavad oluliselt kaasa 
loomingulised ja kultuurilised sisendid.

selle arvele langeb üle kolmveerandi ELi 
üleilmsest ekspordist ja enam kui 100 
miljonit otseselt või kaudselt loodud 
töökohta. ELi tootmissektori peamine 
ülesanne on toota üleilmse 
konkurentsivõime säilitamiseks suure 
lisaväärtusega arukamaid ja 
kohandatumaid tooteid oluliselt väiksemate 
energiakasutuskuludega ja väiksema CO2-
jalajäljega 21. sajandi Euroopas, tootmise 
üleminekuprotsessi ja traditsiooniliste
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väärtusahelatega. Lisaväärtuse loomisele 
aitavad seepärast oluliselt kaasa 
loomingulised ja kultuurilised sisendid.

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suure kavandamis- ja tootmisvõimekuse 
säilitamine ja autonoomne arendamine 
sellistes olulistes 
digitehnoloogiavaldkondades nagu mikro-
ja nanoelektroonika, fotoonika, tarkvara ja 
süsteemid ja nende lõimimine ning nende 
rakenduste jaoks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised materjalid on ELi 
konkurentsivõime seisukohalt väga oluline.

Suure kavandamis- ja tootmisvõimekuse 
(sealhulgas tootmisseadmed) säilitamine ja 
autonoomne arendamine sellistes olulistes 
digitehnoloogiavaldkondades nagu mikro-
ja nanoelektroonika, fotoonika, tarkvara ja 
süsteemid ja nende lõimimine ning nende 
rakenduste jaoks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised materjalid on ELi 
konkurentsivõime seisukohalt väga oluline.

Or. en

Selgitus

Euroopal on digitaalse tootmise kõrgtehnoloogiliste komponentide valmistamises tugev 
positsioon. Selleks et seda positsiooni säilitada ja mitte kaotada osa väärtusahelast teistele 
kontinentidele, tuleb investeerida tootmisseadmetesse.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– IKT kultuuri- ja loomemajanduse 
jaoks: töötatakse välja uued vahendid, 
millega luuakse juurdepääs digitaalsele 
sisule, kasutatakse ja kaitstakse seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ELi innovatsiooni ökosüsteem, mis 
hõlmab liikmesriikidega kokkuleppel 
kindlaks määratud ja prioriteetsena 
käsitatavaid tehnoloogiataristuid5, mille 
kaudu osutatakse teenuseid tehnoloogilise 
ümberkujundamise ja kasutuselevõtu 
kiirendamiseks ELi tööstussektoris, 
eelkõige VKEde seas; see hõlmab kõiki 
olulisi tehnoloogialahendusi, mis on 
vajalikud innovatsiooni võimaldamiseks 
materjalide valdkonnas;

– ELi innovatsioonivõrgustik, mis 
hõlmab liikmesriikidega kokkuleppel 
kindlaks määratud ja prioriteetsena 
käsitatavaid tehnoloogiataristuid5, mille 
kaudu osutatakse teenuseid tehnoloogilise 
ümberkujundamise ja kasutuselevõtu 
kiirendamiseks ELi tööstussektoris, 
eelkõige VKEde seas; see hõlmab kõiki 
olulisi tehnoloogialahendusi, mis on 
vajalikud innovatsiooni võimaldamiseks 
materjalide valdkonnas;

__________________ __________________

5 Tegemist on avaliku või erasektori 
taristutega, mille kaudu pakutakse 
vahendeid ja osutatakse teenuseid 
peamiselt Euroopa tööstussektorile, et 
võimaldada oluliste progressi võimaldavate 
tehnoloogialahenduste ja toodete 
katsetamist ja valideerimist. Selline taristu 
võib paikneda ühes kohas või olla 
hajutatud või virtuaalne ning peab olema 
registreeritud liikmesriigis või 
programmiga ühinenud kolmandas riigis.

5 Tegemist on avaliku või erasektori 
taristutega, mille kaudu pakutakse 
vahendeid ja osutatakse teenuseid 
peamiselt Euroopa tööstussektorile, et 
võimaldada oluliste progressi võimaldavate 
tehnoloogialahenduste ja toodete 
katsetamist ja valideerimist. Selline taristu 
võib paikneda ühes kohas või olla 
hajutatud või virtuaalne ning peab olema 
registreeritud liikmesriigis või 
programmiga ühinenud kolmandas riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internet on muutunud meie ühiskonna ja
kõikide majandussektorite digitaalset 
ümberkujundamist võimaldavaks 
peamiseks teguriks. EL peab võtma 
juhtrolli uue põlvkonna interneti 
kujundamisel inimkeskseks ökosüsteemiks 

Internet on muutunud meie ühiskonna, 
eelkõige kultuuri- ja loomemajanduse 
ning kõikide majandussektorite digitaalset 
ümberkujundamist võimaldavaks 
peamiseks teguriks. EL peab võtma 
juhtrolli uue põlvkonna interneti 
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kooskõlas meie sotsiaalsete ja eetiliste 
väärtustega. Uue põlvkonna internetiga 
seotud tehnoloogiasse ja tarkvarasse 
investeerimine parandab ELi tööstuse 
konkurentsivõimet üleilmses majanduses. 
Uue põlvkonna interneti kasutuselevõtu 
optimeerimine kõikjal ELis eeldab 
ulatuslikku koostööd kõikide 
sidusrühmadega.

kujundamisel inimkeskseks ökosüsteemiks 
kooskõlas meie sotsiaalsete ja eetiliste 
väärtustega. Uue põlvkonna internetiga 
seotud tehnoloogiasse ja tarkvarasse 
investeerimine parandab ELi tööstuse 
konkurentsivõimet üleilmses majanduses. 
Uue põlvkonna interneti kasutuselevõtu 
optimeerimine kõikjal ELis eeldab 
ulatuslikku koostööd kõikide 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.6 a. Kvanttehnoloogia

Kvanttehnoloogias kasutatakse suuri 
edusamme, mis on tehtud tänu meie 
suutlikkusele avastada ja manipuleerida 
üksikuid kvante (aatomeid, footoneid, 
elektrone). See võib täielikult muuta tervet 
teabe väärtusahelat alates tarkvarast kuni 
riistvarani ning teabevahetusest 
andmekaeve ja tehisintellektini. Euroopa 
on selle valdkonna juhtivate teadlaste 
kodu ja praegu toimub ülemaailmne 
võidujooks, et muuta teaduslikud 
edusammud turuletoomiseks valmis 
rakendusteks. See peamine progressi 
võimaldav tehnoloogia hakkab avaldama 
sügavat valdkondadevahelist mõju, 
pakkudes Euroopa kodanikele ja 
tööstusele näiteks kardinaalselt 
võimsamat andmetöötlust, mille 
tulemuseks on muu hulgas 
usaldusväärsem tervishoid, täiustatud 
kemikaalid ja materjalid, optimeeritud ja 
seeläbi säästlikum ressursside 
kasutamine, tõhusam inseneritöö, 
turvalisem telekommunikatsioon ja paljud 
muud revolutsioonilised rakendused.
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Põhisuunad

– kvantarvutus ja -simulatsioon, 
sealhulgas erinevate struktuuride ja 
füüsiliste platvormide riistvara 
arendamine ning algoritmide ja tarkvara 
väljatöötamine;

– andmete turvalise edastamise ja 
kvantressursside jagamise nii maapealsed 
kui kosmoses asuvad kvantvõrgustikud;

– kvantandurid, kuvamissüsteemid ja 
metroloogiastandardid, milles kasutatakse 
ühtseid kvantsüsteeme ja kvantseotust;

– eespool nimetatud tehnoloogia 
katseruumid ja kasutajaseadmed.

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehastevahelistel ressursivoogudel 
põhinev sektori- ja linnakogukonnaülene 
tööstussümbioos; protsessid ja materjalid 
ressursside transportimiseks, 
muundamiseks, korduvkasutamiseks ja 
ladustamiseks koos kõrvalsaaduste, 
jäätmete ja CO2 väärindamisega;

– tehastevahelistel ressursivoogudel 
põhinev sektori- ja linnakogukonnaülene 
tööstussümbioos; protsessid ja materjalid 
ressursside transportimiseks, 
muundamiseks, korduvkasutamiseks ja 
ladustamiseks koos kõrvalsaaduste, 
jäätmete, CO2 ja vesiniku väärindamisega, 
kui see on keskkonnale ohutu ning pakub 
arvestatavat kliimaalast kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusama olelusringiga, kestvamad – tõhusama olelusringiga, kestvamate
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ning hõlpsamini täiendatavad, 
parandatavad, osadeks võetavad ja 
ringlussevõetavad tooted;

ning hõlpsamini täiendatavate, 
parandatavate, osadeks võetavate ja 
ringlussevõetavate toodete süstemaatiline 
väljatöötamine;

Or. en

Selgitus

Normiks peaks olema süstemaatiline käsitlusviis, et võtta toodete väljatöötamise alguses 
arvesse ringlust.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.7 – lõik 4 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toodete korduskasutuse, kasutusea 
pikendamise ja uuendamise uued 
loomingulised ärimudelid, käsitlusviisid ja 
teenused.

Or. en

Selgitus

Ressursside ja toodete tagasivõtmisele keskenduvate uute ärimudelite väljatöötamine ning 
kasutusea pikendamine on ringmajanduse jaoks väga olulised. Euroopa on avaliku sektori 
ringmajandusele üleminekul teejuhi rollis, kuid meil tuleb tagada, et me juhime ka sellest 
revolutsioonist ärivõimaluste loomisel.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside ja reostuse olulise 
vähendamiseni viiv murranguline 
tehnoloogia, mida sageli kasutakse koos 
eespool kirjeldatud ringtööstusega seotud 
tehnoloogiaga, võimaldab luua tugevaid 
tööstuse väärtusahelaid, suurendada 
hüppeliselt tootmisvõimekust ja parandada 
tööstuse üleilmset konkurentsivõimet ning

Kasvuhoonegaaside ja reostuse olulise 
vähendamiseni viiv laiaulatuslik
murranguline tehnoloogia, mida võib 
kasutada koos eespool kirjeldatud 
ringtööstusega seotud tehnoloogiaga, 
võimaldab luua tugevaid tööstuse 
väärtusahelaid, suurendada hüppeliselt 
tootmisvõimekust ja aitab samal ajal 
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aitab samal ajal oluliselt kaasa meie 
eesmärkide saavutamisele seoses 
kliimameetme ja keskkonnaseisundiga.

oluliselt kaasa meie eesmärkide 
saavutamisele seoses kliimameetme ja 
keskkonnaseisundiga, samas kui suurt 
rõhku tuleb panna tööstuse üleilmsele 
konkurentsivõimele.

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– süsinikdioksiidi tekke otsene 
vältimine dekarboniseeritud keemiliste 
lähteainete kasutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektriseadmete ja 
ebatraditsiooniliste energiaallikate
kasutamine tööstusettevõtetes ning energia
ja ressursside liikumine tööstusettevõtete 
vahel (näiteks tööstussümbioosi kaudu);

– elektriseadmete, hüdrogeenimise ja
puhta energia allikate, näiteks 
taastuvenergia ja vesiniku kasutamine 
tööstusettevõtetes, et asendada fossiilsed 
energiakandjad.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.8 – lõik 3 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööstustooted, mille puhul 
kasutatakse kogu olelusringi vältel
tootmisprotsesse, kus CO2-heide on vähene 
või puudub.

– tööstustooted, mille puhul 
kasutatakse tootmisprotsesse, kus CO2-
heide on vähene või puudub. Selle 
sekkumisvaldkonna tegevusi võib ellu viia 
liidu ja tööstuse partnerluses.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL toetab kosmosevaldkonna ja oluliste 
progressi võimaldavate 
tehnoloogiavaldkondade (suurandmed, 
kõrgtehnoloogiline tootmine, robootika ja 
tehisintellekt) vahelise koostoime 
saavutamist, edendab ettevõtluspõhist ja 
konkurentsivõimelist jõudsalt arenevat 
kosmosesektorit ning aitab tagada 
sõltumatuse kosmosele ligipääsul ja selle 
ohutul ja turvalisel kasutamisel. Asjaomane 
tegevus põhineb tegevuskaval, selle puhul 
võetakse arvesse Euroopa 
Kosmoseagentuuri läbi viidavat 
ühtlustamisprotsessi ja liikmesriikide 
asjakohaseid algatusi ning seda viiakse 
vajaduse korral läbi koostöös Euroopa 
Kosmoseagentuuriga.

EL toetab kosmosevaldkonna ja oluliste 
progressi võimaldavate 
tehnoloogiavaldkondade (suurandmed, 
kõrgtehnoloogiline tootmine, 
kvanttehnoloogia, robootika ja 
tehisintellekt) vahelise koostoime 
saavutamist, edendab ettevõtluspõhist ja 
konkurentsivõimelist jõudsalt arenevat 
kosmosesektorit ning aitab tagada 
sõltumatuse kosmosele ligipääsul ja selle 
ohutul ja turvalisel kasutamisel. Asjaomane 
tegevus põhineb tegevuskaval, selle puhul 
võetakse arvesse Euroopa 
Kosmoseagentuuri läbi viidavat 
ühtlustamisprotsessi ja liikmesriikide 
asjakohaseid algatusi ning seda viiakse 
vajaduse korral läbi koostöös Euroopa 
Kosmoseagentuuriga.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.9 – lõik 3 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turvaline satelliitside ELi 
valitsustele: ELi autonoomiat toetavad 
kosmosetaristuga seotud arhitektuurilised, 
tehnoloogilised ja süsteemilahendused 
võimalikult laiale ringile valitsusasutustele 
ning vastavad kasutajaseadmed;

– turvaline, kvantturvaline
satelliitside ELi valitsustele: ELi 
autonoomiat toetavad kosmosetaristuga 
seotud arhitektuurilised, tehnoloogilised ja 
süsteemilahendused võimalikult laiale 
ringile valitsusasutustele ning vastavad 
kasutajaseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – 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, 
ning jõupingutused selle piiramiseks 1,5 
°C-ni nõuavad kiireid edusamme CO2

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 
ja kasvuhoonegaaside heite olulist 
piiramist 17 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.

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, 
ning jõupingutused selle piiramiseks 1,5 
°C-ni nõuavad kiireid edusamme CO2

heitkoguste vähendamisel energiasüsteemis 
ja kasvuhoonegaaside heite olulist 
piiramist 17 transpordisektoris6.
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Liidu energiasüsteemides tehakse praegu 
suuri muudatusi, mille eesmärk on 
saavutada säästev, taskukohane ja 
usaldusväärne elektri, kütte, kütuste ja 
muude energiatoodetega varustamine. 
Energiasüsteemi muutmine toimub 
tehnoloogia, taristu, turu, poliitika ja 
õigusraamistike koostoimes. Kogu 
energiasektoris on vaja süstemaatilist 
käsitlusviisi ja süstemaatilist 
innovatsiooni.

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.

Selle saavutamiseks soodustab liit ka 
teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osaluspõhist lähenemisviisi, sealhulgas 
mitme osalejaga lähenemisviisi, ning 
arendab teadmisi ja 
innovatsioonisüsteeme kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil. Uute juhtimis-, tootmisviiside ja 
tarbimisharjumuste soodustamiseks on 
otsustava tähtsusega sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna teadmised, 
kodanikke kaasav sotsiaalne innovatsioon 
ning usaldus innovatsiooni vastu.

__________________ __________________

6 CO2 heitkoguste olulist vähendamist 
muudes sektorites käsitletakse 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teiste 
tegevusvaldkondade raames.

6 CO2 heitkoguste olulist vähendamist 
muudes sektorites käsitletakse 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ teiste 
tegevusvaldkondade raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edusammud nendes sektorites – ent samuti 
kõikjal mujal ELi tööstuses, muu hulgas 
seoses põllumajanduse, hoonete, 
tööstusprotsesside, tootekasutuse ja 
jäätmekäitlusega – nõuavad jätkuvaid 
jõupingutusi, et mõista paremini 
kliimamuutuse mehhanisme ja nendest 
tulenevat mõju kogu majandusele ja 
ühiskonnale; selleks tuleb kasutada ära 
koostoimet riikide tegevuse ja muud liiki 
ELi meetmetega ning teha rahvusvahelist 
koostööd.

Edusammud nendes sektorites – ent samuti 
kõikjal mujal ELi tööstuses, muu hulgas 
seoses põllumajanduse, hoonete, 
tööstusprotsesside, tootekasutuse ja 
jäätmekäitlusega – nõuavad jätkuvaid 
jõupingutusi, et mõista paremini 
kliimamuutuse mehhanisme ja nendest 
tulenevat mõju kogu majandusele ja 
ühiskonnale; selleks tuleb kasutada ära 
koostoimet riikide tegevuse ja muud liiki 
ELi meetmetega ning teha rahvusvahelist 
koostööd. Erilist tähelepanu pööratakse 
sektorite, st elektrienergia, kütte-, tööstus-
, gaasi- ja transpordisektori ühendamisele 
kõigis sekkumisvaldkondades, mis on 
energiasüsteemi eduka 
ümberkujundamise seisukohast nii 
olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute võimaluste leidmine saastevabade 
lahenduste ja tehnoloogia kasutuselevõtu 
kiirendamiseks eesmärgiga vähendada CO2

heitkoguseid Euroopa majanduses eeldab 
ka suuremat innovatsiooninõudlust. Seda 
on võimalik soodustada kodanike 
võimestamise, samuti sotsiaal-
majandusliku ja avalikus sektoris toimuva 
innovatsiooni kaudu ning selle tulemusena 
töötatakse välja lähenemisviisid, mis on 
laiapõhjalisemad kui üksnes tehnoloogiast 
lähtuv innovatsioon. Selliste meetmete 

Uute võimaluste leidmine saastevabade 
lahenduste ja tehnoloogia kasutuselevõtu 
kiirendamiseks eesmärgiga vähendada CO2

heitkoguseid Euroopa majanduses eeldab 
ka suuremat innovatsiooninõudlust. Seda 
on võimalik soodustada kodanike 
võimestamise, samuti sotsiaal-
majandusliku ja avalikus sektoris toimuva 
innovatsiooni ning loomingulise 
ülekandumise kaudu ning selle tulemusena 
töötatakse välja lähenemisviisid, mis on 
laiapõhjalisemad kui üksnes tehnoloogiast 
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võtmist, millega edendatakse regulatiivset, 
rahastamisalast ja sotsiaalset innovatsiooni, 
oskusi ning turuosaliste ja tarbijate osalust 
ja võimestamist, hõlbustavad ka sotsiaal-
majanduslikud teadusuuringud, mis muu 
hulgas hõlmavad kasutajate vajadusi ja 
tegevusmustreid, prognoosimist, 
keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja 
käitumisaspekte, äriprojekte ja ärimudeleid 
ning normide kehtestamisele eelnevaid, 
standardite kindlaksmääramiseks tehtavaid 
teadusuuringuid.

lähtuv innovatsioon. Selliste meetmete 
võtmist, millega edendatakse regulatiivset, 
rahastamisalast ja sotsiaalset innovatsiooni, 
oskusi ning turuosaliste ja tarbijate osalust 
ja võimestamist, hõlbustavad ka sotsiaal-
majanduslikud teadusuuringud, mis muu 
hulgas hõlmavad kasutajate vajadusi ja 
tegevusmustreid, prognoosimist, 
keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja 
käitumisaspekte, äriprojekte ja ärimudeleid 
ning normide kehtestamisele eelnevaid, 
standardite kindlaksmääramiseks tehtavaid 
teadusuuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.1 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– polaaraladel oluliste protsesside 
kindlaksmääramine selliste 
juhtimisvõimaluste paremaks 
arendamiseks, mis vähendavad negatiivset 
mõju ökosüsteemidele ja parandavad 
ülevaadet ülemaailmsest kliimast.

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2.2. Energiavarustus 4.2.2. CO2-heite vähendamise viisid

Or. en
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Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi eesmärk on olla maailmas juhtival 
kohal taskukohaste, turvaliste ja säästvate 
energiatehnoloogiate poolest, mis 
parandavad ELi konkurentsivõimet 
üleilmsetes väärtusahelates ja positsiooni 
kasvuturgudel. ELis valitsevad erinevad 
klimaatilised, geograafilised, keskkonna- ja 
sotsiaalmajanduslikud tingimused ning 
vajadus tagada energia turvalisus ja 
juurdepääs toorainele tingivad 
energiaalaste lahenduste, sealhulgas 
mittetehniliste lahenduste ulatusliku valiku. 
Mis puutub taastuvenergiatehnoloogiasse, 
peavad kulud veelgi vähenema ja jõudlus 
paranema, parandada tuleb 
energiasüsteemiga ühendamist ja välja 
töötada läbimurdelised 
tehnoloogialahendused. Fossiilkütuste osas 
on kliimaeesmärkide täitmiseks oluline 
vähendada nende kasutamisest tingitud 
CO2-heidet.

ELi eesmärk on olla maailmas juhtival 
kohal taskukohaste, turvaliste ja säästvate 
energiatehnoloogiate poolest, mis 
parandavad ELi konkurentsivõimet 
üleilmsetes väärtusahelates ja positsiooni 
kasvuturgudel. ELis valitsevad erinevad 
klimaatilised, geograafilised, keskkonna- ja 
sotsiaalmajanduslikud tingimused ning 
vajadus tagada energia turvalisus ja 
juurdepääs toorainele tingivad 
energiaalaste lahenduste, sealhulgas 
mittetehniliste lahenduste ulatusliku valiku. 
Mis puutub taastuvenergiatehnoloogiasse, 
peavad kulud veelgi vähenema ja jõudlus 
paranema, parandada tuleb 
energiasüsteemiga ühendamist ja välja 
töötada ning rakendada läbimurdelised 
tehnoloogialahendused. Fossiilkütuste osas 
on kliimaeesmärkide täitmiseks oluline 
vältida ja vähendada nende kasutamisest 
tingitud CO2-heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taastuvenergiatehnoloogia ja -
lahendused elektritootmiseks, kütmiseks ja 
jahutamiseks, säästvad sõidukikütused ja 
vahekandjad; see kõik eri tasanditel ja 
arenguetappides, kohandatud ELi ja kogu 
maailma geograafiliste tingimuste ja 
turgude järgi;

– taastuvenergiatehnoloogia ja -
lahendused elektritootmiseks, vesiniku 
tootmiseks, tööstusprotsessiks, kütmiseks 
ja jahutamiseks, säästvad sõidukikütused ja 
vahekandjad; see kõik eri tasanditel ja 
arenguetappides, kohandatud ELi ja kogu 
maailma geograafiliste tingimuste ja 
turgude järgi;
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Or. en

Selgitus

Vahelduvate taastuvate energiaallikate suuremahuline integreerimine toob kaasa pakilise 
vajaduse tasakaalustada elektrivõrke energia pikaajalise ja suuremahulise salvestamisega. 
Mõlema aspekti puhul on oluline lahendus vesiniku tootmine elektrolüüsi teel, mis muudab 
võimalikuks elektri jõul gaasi tootmise tehnoloogia.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– murrangulised 
taastuvenergiatehnoloogiad uute 
rakenduste jaoks ning läbimurdelised 
lahendused;

– murrangulised 
taastuvenergiatehnoloogiad uute või 
oluliselt täiustatud rakenduste jaoks ning 
läbimurdelised lahendused;

Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmekesisema elektritootmise oodatav 
kasv ja suundumus suurema elektrikütte, -
jahutuse ja -transpordi poole tingivad 
vajaduse uute lähenemisviiside järele 
energiavõrkude haldamisel. Peale CO2-
heite vähendamise on eesmärk tagada 
energia taskukohasus, turvalisus ja tarnete 
stabiilsus, mille saavutamiseks 
investeeritakse uuenduslikesse 
võrgutaristutehnoloogiatesse ja 
uuenduslikku süsteemihaldusesse. Energia 
salvestamisel eri vormides on oluline osa 
võrgule teenuste pakkumisel ning võrgu 
ülekandevõime parandamisel ja 
tõhustamisel. Eri võrkude (nt 
elektrivõrgud, kütte- ja jahutusvõrgud, 
gaasivõrgud, sõidukite laadimis- ja 

Mitmekesisema elektritootmise oodatav 
kasv ja suundumus suurema elektri- ja 
vesinikkütte, -jahutuse ja -transpordi poole 
tingivad vajaduse uute lähenemisviiside 
järele energiavõrkude haldamisel. Peale 
CO2-heite vähendamise on eesmärk tagada 
energia taskukohasus, turvalisus ja tarnete 
stabiilsus, mille saavutamiseks 
investeeritakse uuenduslikesse 
võrgutaristutehnoloogiatesse ja 
uuenduslikku süsteemihaldusesse. Energia 
salvestamisel eri vormides on oluline osa 
võrgule teenuste pakkumisel ning võrgu 
ülekandevõime parandamisel ja 
tõhustamisel. Eri võrkude (nt 
elektrivõrgud, kütte- ja jahutusvõrgud, 
gaasivõrgud, sõidukite laadimis- ja 
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tankimistaristud, vesinikutanklate võrgud 
ja telekommunikatsioonivõrgud) ja 
osalejate (nt tööstusalad, andmekeskused, 
isetootjad) vahelise koostoime 
ärakasutamine on asjaomaste taristute 
aruka lõimitud toimimise seisukohast 
otsustava tähtsusega.

tankimistaristud, vesinikutanklate võrgud 
ja telekommunikatsioonivõrgud) ja 
osalejate (nt tööstusalad, andmekeskused, 
isetootjad) vahelise koostoime 
ärakasutamine on asjaomaste taristute 
aruka lõimitud toimimise seisukohast 
otsustava tähtsusega. Oluline on rõhutada, 
et kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogial on suur potentsiaal 
luua liidus kvaliteetseid töökohti ja 
majanduskasvu. Seda protsessi 
kiirendavad asjakohased avaliku ja 
erasektori partnerlused, mis luuakse 
programmis „Euroopa horisont“.

Or. en

Selgitus

Võimalus, et vesinik jõuab energiasüsteemi igasse sektorisse ja integreeritakse seal, avab 
taastuvenergia kasutuselevõtu ja kasutamise võimaluse palju suuremal määral. Kuigi, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia pakub energeetikasektorile ulatuslikku 
CO2-heite vähendamise võimalust, ei ole kütte- ja liikuvussektoris ega tööstuses veel 
samaväärse tähtsusega CO2-heite vähendamise viise. Vesiniku mitmekülgsus võimaldab neid 
sektoreid integreerida ja aidata kaasa Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamisele.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogiad ja vahendid, millega 
ühendada elektrivõrguga taastuvenergia 
allikad ja uued tarbijad, nt 
elektromobiilsusega seotud tarbijad ja 
soojuspumbad;

– tehnoloogiad ja vahendid, millega 
ühendada elektrivõrguga taastuvenergia 
allikad ja uued tarbijad, nt 
elektromobiilsusega seotud tarbijad, 
elektrolüüsivahendid, kütuseelemendid ja 
soojuspumbad;

Or. en

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 2 – taane 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uute energiatehnoloogiate, nagu 
vesinik energiasalvestina, süsteemse mõju 
analüüs.

Or. en

Selgitus

Eeldatavasti täidab eelkõige vesinik meie säästlikumates energiasalvestuslahendustes olulist 
rolli, kuid see nõuab siiski tohutul hulgal energia tootmist, mis mõjutab tõsiselt meie süsteemi 
energiavajadusi. Peaksime töötama selle mõju mõistmise nimel, tagamaks et me ei kustuta üht 
sammu säästvuse suunas, asendades selle teisega.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.3 – lõik 2 – taane 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasäästlikud lahendused, 
mis võimaldavad tagada süsteemi 
töökindluse, täiendada ning minna 
kaugemale taastuvenergiast ja 
elektriseadmetel põhinevatest hoidlatest;

Or. en

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2.4. Hooned ja tööstusrajatised
ümberkujundatavas energiasüsteemis

4.2.4. Hooned ümberkujundatavas 
energiasüsteemis

Or. en
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Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoonete ja tööstusrajatiste aktiivne roll 
nende ja energiasüsteemi koostoimes 
suureneb. Seepärast on nad taastuvenergia 
ülekande seisukohast otsustava tähtsusega.

Hoonete aktiivne roll nende ja 
energiasüsteemi koostoimes suureneb. 
Seepärast on nad taastuvenergia ülekande 
seisukohast otsustava tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstused, eriti energiamahukad 
tööstused saaksid energiatõhusust veelgi 
parandada ja taastuvenergiaallikate 
lõimimist soodustada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viidud uude sekkumisvaldkonda.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 – lõik 4 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hoonete olelusringi 
projekteerimine, nende ehitamine, 
toimimine ja lammutamine, võttes 
energia- ja ressursitõhususe ning 
kliimatingimustele vastupidavuse 
saavutamiseks arvesse ringlust ja 
keskkonnatoimet, ning nende hoonete 

– uued meetodid, sealhulgas arukad 
vahendid ja seadmed hoonete olelusringi 
projekteerimiseks, nende ehitamiseks, 
toimimiseks ja lammutamiseks, võttes 
energia- ja ressursitõhususe ning 
kliimatingimustele vastupidavuse 
saavutamiseks arvesse ringlust ja 
keskkonnatoimet, ning nende hoonete 
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lammutusjärgne ringlussevõtt; lammutusjärgne ringlussevõtt;

Or. en

Selgitus

Ringmajandusele omase ja keskkonnasäästliku projekteerimise, ehitamise, toimimise ja 
lammutamise tõhusaks rakendamiseks vajame vahendeid, millega jälgida hoonet kogu selle 
kasutusea vältel.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2.4 a. Tööstusrajatised 
ümberkujundatavas energiasüsteemis

Tööstus, eriti energiamahukad 
tööstusharud, saaks energiatõhusust 
veelgi parandada ja taastuvate 
energiaallikate integreerimist soodustada. 
Tööstusrajatiste roll energiasüsteemis on 
muutumas vajaduse tõttu vähendada 
heitkoguseid otseste või kaudsete 
elektriliste lahenduste, samuti 
tootmisprotsesside allika (nt vesinik) 
alusel. Tööstuskompleksid, kus kõrvuti 
toimuvad paljud erinevad protsessid, 
võivad optimeerida energiavoogude ja 
teiste ressursside (toormaterjali) 
vahetamist üksteise vahel.

Põhisuunad

– süsinikuallikate säästliku kasutamise 
muundamistehnoloogiad, et suurendada 
ressursitõhusust ja vähendada 
heitkoguseid, sealhulgas tööstuse ja 
energiasektori hübriidsed 
energiasüsteemid, millel on CO2-heite 
vähendamise potentsiaal;

– vahendid ja taristu elektrijaamade 
protsessijuhtimiseks, et optimeerida 
energiavoogu ja materjale (nt vesinik, 
muud tooted) teiste elektrijaamade ja 
energiasüsteemiga vastastiktoimes;
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– elektri- ja küttesüsteemi paindlikkus ja 
tõhusus tööstusettevõtetes ja 
energiasüsteemis;

– täiustatud või uued protsessid, 
projekteerimine ja materjalid, mille abil 
tõhusalt sooja ja külma kasutada või toota 
ning energiat salvestada.

Or. en

Selgitus

Uue sekkumisvaldkonna „Tööstusrajatised ümberkujundatavas energiasüsteemis“ sisu.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.5 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanike elukvaliteet, ohutu 
liikuvus, linnade sotsiaalne innovatsioon, 
linnade ringmajanduse rakendamise ja 
taastumisvõime, väiksem ökoloogiline 
jalajälg ja reostus;

– kodanike elukvaliteet, sealhulgas 
energiaostuvõimetuse ennetamine, ohutu 
liikuvus, linnade sotsiaalne innovatsioon, 
linnade ringmajanduse rakendamise ja 
taastumisvõime, väiksem ökoloogiline 
jalajälg ja reostus;

Or. en

Selgitus

Energiaostuvõimetus on õiglase ja sotsiaalse Euroopa jaoks suur probleem. Ajal, kui meie 
energiasüsteemides ja ühiskonnas toimuvad suured üleminekud, peame mõistma uute ja 
muutuvate energiakulude mõju meie kodanike elule.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektriliste lahenduste kasutussevõtt 
kõigi transpordiliikide puhul (nt akud, 
kütuseelemendid, hübridiseerimine jm), 
sealhulgas sõidukite/laevade/õhusõidukite 

– elektriliste lahenduste kasutussevõtt 
kõigi transpordiliikide puhul (nt akud, 
kütuseelemendid, hübridiseerimine jm), 
sealhulgas sõidukite/laevade/õhusõidukite 
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jõuseadmete uued tehnoloogiad, kiire 
laadimine/tankimine, energiakogumine 
ning kasutajasõbralikud ja 
juurdepääsetavad liidesed 
laadimistaristuga, millega tagatakse 
koostalitlusvõime ja teenuste sujuv 
pakkumine; vähese heitega ja 
heitevabadele sõidukitele ettenähtud 
konkurentsivõimeliste, ohutute, 
hästitoimivate ja säästlike akude 
väljatöötamine ja turuletoomine;

jõuseadmete uued tehnoloogiad, kiire 
laadimine/tankimine, energiakogumine 
ning kasutajasõbralikud ja 
juurdepääsetavad liidesed tankimis- ja 
laadimistaristuga, millega tagatakse 
koostalitlusvõime ja teenuste sujuv 
pakkumine; vähese heitega ja 
heitevabadele sõidukitele ettenähtud 
konkurentsivõimeliste, ohutute, 
hästitoimivate ja säästlike akude 
väljatöötamine ja turuletoomine;

Or. en

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.7 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästvad uued kütused ja uued 
arukad sõidukid/laevad/õhusõidukid 
olemasolevates ja tulevikus kasutatavates 
liikuvusmudelites ning tugitaristud; 
koostalitlusvõimet ja teenuste sujuvat 
pakkumist soodustavad tehnoloogiad ja 
kasutajapõhised lahendused;

– säästvad uued kütused, nagu 
keskkonnahoidlik vesinik, ja uued arukad 
sõidukid/laevad/õhusõidukid 
olemasolevates ja tulevikus kasutatavates 
liikuvusmudelites ning tugitaristud; 
koostalitlusvõimet ja teenuste sujuvat 
pakkumist soodustavad tehnoloogiad ja 
kasutajapõhised lahendused;

Or. en

Selgitus

Meie uues kütusevalikus muutub see nii oluliseks, et seda tuleks eraldi nimetada, tagamaks, et 
see on jõupingutuste oluline osa.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– digitaalne võrguhaldus ja 
liikluskorraldus: kaasaegsed 

– digitaalne võrguhaldus ja 
liikluskorraldus: kaasaegsed 



PE625.306v01-00 102/145 PR\1158114ET.docx

ET

otsusetegemise tugisüsteemid; uue 
põlvkonna liikluskorraldus (sealhulgas 
mitmeliigiline võrk ja liikluskorraldus); 
reisijate ja kaupade sujuva, mitmeliigilise 
ja ühendatud liikuvuse toetamine; 
suurandmete kasutamine ja piirangud; 
uudsete satelliitnavigatsioonisüsteemide
(EGNOS/Galileo) kasutamine;

otsusetegemise tugisüsteemid; uue 
põlvkonna liikluskorraldus (sealhulgas 
mitmeliigiline võrk ja liikluskorraldus); 
reisijate ja kaupade sujuva, mitmeliigilise 
ja ühendatud liikuvuse toetamine; 
suurandmete kasutamine ja piirangud; 
uudsete satelliitnavigatsioonisüsteemide 
(EGNOS/Galileo) kasutamine, mõistes 
muutuva liikuvusega seotud käitumist;

Or. en

Selgitus

Meie liikuvussüsteemide juhtimine toimib ainult siis, kui saame ennustada, kuidas neid 
kasutama hakatakse. Seepärast on väga tähtis, et meil on piisav arusaamine muutuvate 
liikuvussüsteemide põhjustatud käitumise muutustest.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.8 – lõik 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uued või täiustatud teenused ja 
ärimudelid, mille kaudu kasutaja suhtleb 
erinevate arukate vahenditega.

Or. en

Selgitus

Selle sekkumisvaldkonna keskmes on peaaegu eranditult ülemineku tehnoloogiline pool, kuid 
lõpuks on küsimus kodanikes, kes tehnoloogiat kasutavad, ja meie majanduses, kus teenitakse 
uute turgude loomisega raha.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Massilise, kontsentreeritud ja 
detsentraliseeritud salvestamise lahendused 
(mis on keemilised, elektrokeemilised, 
elektrilised, mehaanilised ja soojuslikud) 

Massilise, kontsentreeritud ja 
detsentraliseeritud salvestamise lahendused 
(mis on keemilised, elektrokeemilised, 
elektrilised, mehaanilised ja soojuslikud) 
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energiasüsteemi jaoks suurendavad
süsteemi tõhusust, paindlikkust, 
tehnoloogilist iseseisvust ja ligipääsetavust, 
samuti varustuskindlust. Väikese CO2-
heitega transport nõuab niisuguste 
elektrisõidukite ja/või muid 
alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 
osakaalu suurendamist, millele on paremini 
toimivad, odavamad, ringlussevõetavad ja 
korduvkasutatavad akud, samuti on vaja 
pakkuda kohapeal 
sünteetilisi/taastuvkütuseid (nt vesinikku) 
ning leida uuenduslikud lahendused 
salvestamiseks kohapeal.

energiasüsteemi jaoks suurendavad 
süsteemi tõhusust, paindlikkust, 
tehnoloogilist iseseisvust ja ligipääsetavust, 
samuti varustuskindlust. Väikese CO2-
heitega transport nõuab niisuguste 
elektrisõidukite vesinikku ja/või muid 
alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 
osakaalu suurendamist, millele on paremini 
toimivad, odavamad, ringlussevõetavad ja 
korduvkasutatavad akud, samuti on vaja 
pakkuda kohapeal vähese CO2-heitega 
kütuseid (nt vesinikku) ning leida 
uuenduslikud lahendused salvestamiseks 
kohapeal. Lahenduste kogum peab 
käsitlema vahelduvuse kogu ajaskaalat, 
millisekunditest kuni kuudeni.

Or. en

Selgitus

Kütuseelemendiga sõidukid on elektriautod, mis kasutavad sõidukis elektri tootmiseks 
kütusena vesinikku. Lisaks ei piirdu vesinik kütuseelemendi tehnoloogiaga, vaid on 
energiamahukate tööstusharude lähteaine. Kütuseelemendid on ka tõhus energia muundamise 
vahend, milles võidakse kasutada kütusena vesinikku ja/või gaasi. Vesinik ja kütuseelemendid 
on vastastikku täiendavad tehnoloogiad, kuid ei ole seotud ainult teineteisega.

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehnoloogiad, sealhulgas taastuvad
vedel- ja gaaskütused ning nendega seotud 
väärtusahelad, nii energia salvestamise 
igapäevase kui ka hooajalise vajaduse 
rahuldamiseks;

– tehnoloogiad, sealhulgas vähese 
CO2-heitega vedel- ja gaaskütused ning 
nendega seotud väärtusahelad, nii energia 
salvestamise igapäevase kui ka hooajalise 
vajaduse rahuldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.9 – lõik 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– heitevabad vesinikul töötavad
kütuseelemendid ning ELi väärtusahel 
tehnilisest lahendusest kuni lõppkasutuseni 
mitmesugusel otstarbel.

– heitevabad või vähese CO2-heitega
vesinik, elektrolüüs, kütuseelemendid ning 
ELi väärtusahel tehnilisest lahendusest 
kuni lõppkasutuseni mitmesugusel 
otstarbel. Vesinikul on otsustav roll 
selliste tööstusharude nagu terase- ja 
kemikaalitööstuse CO2-heite 
vähendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 1

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 nende võimet 
osutada teenuseid inimeste hüvanguks. 
Ringmajanduse, agroökoloogia, 
biomajanduse ja sinise majanduse 
kontseptsioonid annavad võimaluse 
keskkonna-, sotsiaal- ja majanduseesmärke 
tasakaalustada ning korraldada 
inimtegevust kestliku arengu suunas.

Or. en
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Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et saavutada kestliku arengu 
eesmärgid, tagada ohutu ja tervisliku toidu 
tootmine ja tarbimine, edendada säästvaid 
tavasid põllumajanduses, vesiviljeluses, 
kalanduses ja metsanduses, tagada kõigile 
puhta vee, pinnase ja õhu kättesaadavus, 
puhastada meresid ja ookeane ning 
säilitada ja taastada planeedi elujõulisi 
loodussüsteeme ja keskkonda, on vaja ära 
kasutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
potentsiaal. Kuid jätkusuutlikkusele 
ülemineku teid ja vastupidavate takistuste 
ületamise võimalusi on vähe teada. 
Üleminek säästvale tarbimisele ja 
tootmisele ning planeedi heaolu taastamine 
nõuavad investeerimist tehnoloogiatesse, 
uutesse ärimudelitesse ning sotsiaalsesse ja 
keskkonnaalasesse innovatsiooni. See 
annab uusi võimalusi muuta Euroopa 
majandus jätkusuutlikumaks, 
vastupidavamaks, uuenduslikumaks ja 
vastustustundlikumaks, edendada 
ressursitõhusust, tootlikkust ja 
konkurentsivõimet ning luua töökohti ja 
majanduskasvu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevused loovad teadmusbaasi ja leiavad 
lahendused, mis võimaldavad: kestlikult 
majandada ja kasutada nii meres kui ka 
maismaal leiduvaid loodusvarasid ning 
soodustada maismaa ja vee ökosüsteemide 

Tegevused loovad teadmusbaasi ja leiavad 
lahendused, mis võimaldavad: kestlikult 
majandada ja kasutada nii meres kui ka 
maismaal leiduvaid loodusvarasid ning 
soodustada maismaa ja vee ökosüsteemide 
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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.

osa CO2 sidumisel; tagada toidu ja 
toitainetega kindlustatus, varustades ohutu, 
tervisliku ja täisväärtusliku toiduga; 
kiirendada liidu toidutootmise ja 
põllumajanduse üleminekut ökoloogilise 
intensiivsuse suurendamisele ja 
agroökoloogilistele lähenemisviisidele, 
mis on kasulikud nii tavapärases kui ka 
mahepõllumajanduses; 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.

Or. en

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles teemavaldkonnas toimuva teadus- ja 
innovatsioonitegevusega aidatakse 
eelkõige kaasa järgmiste 
poliitikavaldkondade, kavade ja 
õigusnormide eesmärkide saavutamisele: 
keskkonnaalane tegevusprogramm, ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika, toidualased 
õigusnormid, merenduspoliitika, 
ringmajanduse tegevuskava, ELi 
biomajanduse strateegia, kliima- ja 
energiapoliitika raamistik 2030 ning ELi 
õigusnormid õhusaaste vähendamiseks.

Selles teemavaldkonnas toimuva teadus- ja 
innovatsioonitegevusega aidatakse 
eelkõige kaasa järgmiste 
poliitikavaldkondade, kavade ja 
õigusnormide eesmärkide saavutamisele: 
keskkonnaalane tegevusprogramm, ühine 
põllumajanduspoliitika, ühine 
kalanduspoliitika, toidualased 
õigusnormid, merenduspoliitika, 
ringmajanduse tegevuskava, ELi 
biomajanduse strateegia, kliima- ja 
energiapoliitika raamistik 2030 ning ELi 
õigusnormid õhusaaste vähendamiseks. 
Meetmed seotakse tugevalt liidu 
olemasolevate partnerlustega, eelkõige 
PRIMAga.

Or. en
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Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse toote- ja teenusevaliku 
laiendamine;

– Copernicuse toote- ja teenusevaliku 
laiendamine, eelkõige õhusaaste 
kindlaksmääramise teenustes;

Or. en

Selgitus

Tänu majanduse eri sektorite elektrilistele lahendustele ja digiteerimisele muutuvad 
õhusaasteallikad lähikümnendil oluliselt. Ilma heade teenusteta, mis pakuvad pidevaid 
ajakohastusi, üritavad poliitikakujundajad lahendada probleemi vanadele teadmistele 
tuginedes.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üleminek integreeritud 
toidutootmis- ja 
põllumajandussüsteemidele ning 
põllumajandustavadele, sealhulgas 
täppistehnoloogia kasutamisele ning 
agroökoloogilist ja ökoloogilist 
intensiivsust suurendavatele 
lähenemisviisidele, mis on kasulikud nii 
tavapärases kui ka 
mahepõllumajanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.3 – lõik 2 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taimekahjurid ja -haigused ning 
loomatervis ja loomade heaolu; 
vaidlusaluste pestitsiidide, 
antibiootikumide ja muude ainete 
kasutamise alternatiivid;

– taimekahjurid ja -haigused ning 
loomatervis ja loomade heaolu; 
vaidlusaluste pestitsiidide, 
antibiootikumide ja muude ainete 
kasutamise alternatiivid, taime- ja 
loomatervishoiu 
mahepõllumajandusstrateegiate 
väljatöötamine;

Or. en

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotoorainepõhine innovatsioon paneb 
aluse fossiilse tooraine põhisest 
majandusest eemaldumisele, hõlmates 
biomassi säästvat hankimist maismaalt ja 
merest ning selle tööstuslikku töötlemist ja 
muutmist biotoorainepõhisteks 
materjalideks ja toodeteks. Samuti kasutab 
see elusressursside, bioteaduste ja 
tööstusliku biotehnoloogia potentsiaali uute 
avastuste tegemiseks ning uute toodete ja 
protsesside väljatöötamiseks. 
Biotoorainepõhine innovatsioon, 
sealhulgas asjaomased tehnoloogiad, 
võivad piirkondades ja linnades kaasa tuua 
uusi majandustegevusalasid ja suurendada 
tööhõivet, aidata elavdada maa- ja 
rannikupiirkondade majandust ning 
suurendada ringluse osakaalu 
biomajanduses.

Biotoorainepõhine innovatsioon paneb 
aluse fossiilse tooraine põhisest 
majandusest eemaldumisele, hõlmates 
biomassi säästvat hankimist maismaalt ja 
merest ning selle tööstuslikku töötlemist ja 
muutmist biotoorainepõhisteks 
materjalideks ja toodeteks. Samuti kasutab 
see elusressursside, bioteaduste ja 
tööstusliku biotehnoloogia potentsiaali uute 
avastuste tegemiseks ning uute toodete ja 
protsesside väljatöötamiseks. 
Biotoorainepõhine innovatsioon, 
sealhulgas asjaomased tehnoloogiad, 
võivad piirkondades ja linnades kaasa tuua 
uusi majandustegevusalasid ja suurendada 
tööhõivet, aidata elavdada maa- ja 
rannikupiirkondade majandust ning 
suurendada ringluse osakaalu 
biomajanduses. Biotoorainepõhise 
innovatsiooni süsteemid eeldavad 
koostööd kõigis sektorites ja 
väärtusahelas.

Or. en
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Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– biotoorainepõhised väärtusahelad ja 
materjalid (sealhulgas bioloogilise mudeli 
alusel loodud materjalid), tooted ja 
protsessid, millel on uudne kvaliteet, 
uudsed funktsioonid ja mis on 
säästlikumad (sealhulgas vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet); see kõik 
soodustab rohkem erinevat biomassi 
kasutavate täiustatud 
biorafineerimistehaste arengut;

– biotoorainepõhised väärtusahelad ja 
materjalid (sealhulgas bioloogilise mudeli 
alusel loodud materjalid), tooted ja 
protsessid, millel on uudne kvaliteet, 
uudsed funktsioonid ja mis on 
säästlikumad (sealhulgas vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet); see kõik 
soodustab rohkem erinevat biomassi, 
sealhulgas bio- ja tööstusjäätmeid ning 
kõrvalvoogusid kasutavate täiustatud 
biorafineerimistehaste arengut;

Or. en

Selgitus

Biomassiks võib pidada ainult taimset või loomset materjali. Täiustatud 
biorafineerimisvahendid võivad minna kaugemale, eriti seoses biojäätmete, samuti 
tööstusjäätmete ja kõrvalvoogude kasutamisega.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– bioressursipõhise majanduse 
ringluspõhimõtte edendamine 
tehnoloogilise, süsteemse, sotsiaalse ja 
ärimudeli innovatsiooni kaudu, et 
teadusuuringute ja innovatsiooni abil 
oluliselt suurendada bioressursiühiku kohta 
loodud väärtust, hoida asjaomaste 
ressursside väärtust majandusringluses 
kauem ja toetada jätkusuutliku biomassi 
astmelise kasutamise põhimõtet;

– bioressursipõhise majanduse 
ringluspõhimõtte edendamine 
tehnoloogilise, süsteemse, sotsiaalse ja 
ärimudeli innovatsiooni kaudu, et 
teadusuuringute ja innovatsiooni abil 
suurendada bioressursiühiku kohta loodud 
väärtust, hoida asjaomaste ressursside 
väärtust majandusringluses kauem ja 
toetada jätkusuutliku biomassi astmelise 
kasutamise põhimõtet;

Or. en
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Selgitus

Sõna „oluliselt“ ei ole määratletud.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – alapunkt 5.2.6 – lõik 2 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– parem arusaamine 
bioressursipõhistest toodetest tulenevatest 
teguritest ja tõketest CE-märgise, 
märgistamise, standardite kohaldamise, 
sertifitseerimiskavade, riigihangete ja 
regulatiivse tegevuse, sealhulgas üleilmse 
konkurentsi seisukohast, uurimise abil.

Or. en

Selgitus

Biotoorainel põhinevate toodete sektori jaoks on oluline tegurite ja takistuste teaduslik alus, 
et avada kogu selle tekkiva sektori potentsiaal, eriti seoses ELi eeskirjade ja õigusaktidega.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 4 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ELi energiavarustuskindluse, 
sealhulgas energiataristu ja energiaturgude 
analüüs;

– ELi energiavarustuskindluse, 
sealhulgas energiataristu ja energiaturgude 
analüüs, ja võttes arvesse 
energiasüsteemide kiire CO2-heite 
vähendamise pakilisust;

Or. en

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 4 – taane 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alternatiivkütuste ja nendega
seotud taristuvajaduste analüüs.

– vähese CO2-heite ja sellega seotud 
taristuvajaduste analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 4 – taane 13 a 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– analüüsid selle kohta, kuidas 
saaks liidus CO2-heidet kiiresti 
kulutõhusalt vähendada, kasutades ka 
olemasolevat taristut.

Or. en

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 5 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– valideeritud meetodid, laborite 
pädevuskatsed ja uued analüüsivahendid 
toiduohutuspoliitika kohaldamiseks;

– valideeritud meetodid, laborite 
pädevuskatsed ja uued analüüsivahendid 
toiduohutus- ja jälgitavuspoliitika
kohaldamiseks; uute sordiaretustehnikate 
määramismeetodid;

Or. en

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 5 – taane 6 a 
(uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– looduslikult esinevate ainete, 
näiteks taimsete tervisetoodete hindamise 
meetodid;

Or. en

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III III Innovaatiline Euroopa

Or. en

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III lisa – lõik 7 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– igat liiki novaatorite, eelkõige 
idufirmade, VKEde ja suuremate 
ettevõtjate koostöö suurendamine, luues 
uusi ökosüsteeme.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooni koostööaspekti tuleks tugevdada.

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Euroopa horisondi“ sammas „Avatud 
innovatsioon“ on kavandatud koostöös 
teiste ELi poliitikavaldkondadega ja eriti 
programmiga „InvestEU“ niisuguseid 
käegakatsutavaid tulemusi andma. See 
tugineb varasematest raamprogrammidest 
saadud õppetundidele ja kogemustele, 
eelkõige neile, mis on saadud 
tulevikutehnoloogiate ja innovatsiooni (nt 
tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad 
(FET), innovatsiooni kiirtee (FTI)) ning 
VKEde, kuid ka erasektori ja ettevõtete 
rahastamisega seotud tegevustest (nt 
seitsmenda raamprogrammi 
riskijagamisrahastu (RSFF), „Horisont 
2020“ (InnovFin)), mis kõik on osa 
Euroopa innovatsiooninõukogu 
pilootprojekti tegevustest, mis käivituvad 
ajavahemikus 2018–2020.

„Euroopa horisondi“ sammas 
„Innovaatiline Euroopa“ on kavandatud 
koostöös teiste ELi poliitikavaldkondadega 
ja eriti programmiga „InvestEU“ 
niisuguseid käegakatsutavaid tulemusi 
andma. See tugineb varasematest 
raamprogrammidest saadud õppetundidele 
ja kogemustele, eelkõige neile, mis on 
saadud tulevikutehnoloogiate ja 
innovatsiooni (nt tulevased ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET), 
innovatsiooni kiirtee (FTI)) ning VKEde, 
kuid ka erasektori ja ettevõtete 
rahastamisega seotud tegevustest (nt 
seitsmenda raamprogrammi 
riskijagamisrahastu (RSFF), „Horisont 
2020“ (InnovFin)), mis kõik on osa 
Euroopa innovatsiooninõukogu 
pilootprojekti tegevustest, mis käivituvad 
ajavahemikus 2018–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – lõik 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neile kogemustele tuginedes nähakse 
selles sambas ette Euroopa 
innovatsiooninõukogu asutamine, mis 
hakkab edendama läbimurdelist kiire 
kasvupotentsiaaliga innovatsiooni 
üleilmsel tasemel ning sihtotstarbeliste 
meetmete ja tegevustega:

Neile kogemustele tuginedes nähakse 
selles sambas ette Euroopa 
innovatsiooninõukogu asutamine, mis 
hakkab edendama läbimurdelist kiire 
kasvupotentsiaaliga teadustegevust ja
innovatsiooni üleilmsel tasemel ning 
sihtotstarbeliste meetmete ja tegevustega:

Or. en
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Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – lõik 10 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tulevaste ja kujunemisjärgus 
läbimurdeliste uuenduste arengu toetamine;

– tulevaste ja kujunemisjärgus 
läbimurdeliste uuenduste arengu toetamine, 
sealhulgas sihtotstarbelise ühise 
teadustegevuse kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III lisa – lõik 10 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– innovatsiooni leviku ja 
kasutuselevõtu edendamine tööstus- ja 
muudes majanduslikes väärtusahelates;

Or. en

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – lõik 10 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sünergia loomine programmi teiste 
osade tegevustega.

Or. en

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – lõik 11 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetus Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile (EIT) ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele.

– suurem toetus Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
(EIT) ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele kui 
innovatsioonitegevuse nüüdseks hästi 
väljakujunenud ühtsele kontaktpunktile 
Euroopas.

Or. en

Selgitus

Käesolev sõnastusettepanek peegeldab selles tekstis kavandatavaid muudatusi.

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – lõik 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT on Euroopa suurim integreeritud 
innovatsiooni ökosüsteem, kus on üle 
1 000 tipptasemel koostööpartneri 
ettevõtlusest, teadus- ja 
haridusvaldkonnast ning mujalt. EIT 
innovatsioonimudel toimib ja on jätkuvalt 
eriti oluline innovatsioonitegevuse 
takistuste kõrvaldamisel liikmesriikide ja 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Puudub EIT rolli kirjeldus.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC tegevust viiakse ellu eelkõige kahe EIC tegevust viiakse ellu eelkõige kahe 
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teineteist täiendava meetmega, nimelt 
Pathfinder for advanced research 
tehnoloogia arendamise algetappideks ja 
Accelerator innovatsiooni- ja 
turuletoomistegevuseks, sealhulgas 
massilisele turustamisele eelnevad etapid ja 
ettevõtte kasv. Vahendi Accelerator 
põhimõte on pakkuda üht kontaktpunkti ja 
üht toetusprotsessi, seega võimaldab see ka 
segarahastamist, kombineerides 
uurimistoetusi 
omakapitaliinvesteeringutega. Samuti 
pakub see juurdepääsu laenudele, mida 
antakse programmi „InvestEU“ raames.

teineteist täiendava meetmega, nimelt EIC
Pathfinder for advanced research 
tehnoloogia arendamise algetappideks ja 
EIC Accelerator innovatsiooni- ja 
turuletoomistegevuseks, sealhulgas 
massilisele turustamisele eelnevad etapid ja 
ettevõtte kasv. Vahendi Accelerator 
põhimõte on täiendada EITd ühe
kontaktpunkti ja ühe toetusprotsessi 
pakkumisel, seega võimaldab see ka 
segarahastamist, kombineerides 
uurimistoetusi 
omakapitaliinvesteeringutega. Samuti 
pakub see juurdepääsu laenudele, mida 
antakse programmi „InvestEU“ raames.

Or. en

Selgitus

EIT on Euroopas innovatsiooni juba hästi välja kujundatud universaalteenus. Selleks et 
saavutada eeldatav innovatsioonile avalduv mõju kodanike jaoks, peavad kõik programmi 
„Euroopa horisont“ vahendid siduma, mitte blokeerima. Praegune dubleerimine EIT ja EIC 
vahel tuleb kaotada.

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskenduvad läbimurdelistele ja 
murrangulistele, uuendustele (k.a 
sotsiaalsed), mis suudavad luua uusi turge 
vastandina neile, mis olemasolevaid 
tooteid, teenuseid või ärimudeleid 
järkjärguliselt parandavad;

– keskenduvad täiesti uute 
tulevikutehnoloogiate teadusuuringutele 
ning läbimurdelistele ja murrangulistele, 
uuendustele (k.a sotsiaalsed), mis suudavad 
luua uusi turge või võimaldada uusi 
lahendusi vastandina neile, mis 
olemasolevaid tooteid, teenuseid või 
ärimudeleid järkjärguliselt parandavad;

Or. en

Selgitus

Euroopa innovatsiooninõukogu peab ergutama selliste täiesti uute tulevikutehnoloogiate 
uuringute väljatöötamist, mis loovad innovatsiooni. Kohaldamisalasse tuleks lisada ka suure 
potentsiaaliga kaudsed uuendused, mitte ainult need, millel on nähtav turupotentsiaal.
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Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on peamiselt alt-üles-põhimõttel 
toimiv, avatud uuendustele kõigis teadus-
ja tehnoloogiavaldkondades ning 
rakendustele mis tahes sektorites, pakkudes 
ühtlasi sihipärast tuge kujunemisjärgus 
läbimurdelistele ja murrangulistele 
tehnoloogiatele, mis võivad olla 
strateegiliselt olulised;

– on peamiselt alt-üles-põhimõttel 
toimiv, avatud sihtotstarbelistele 
teadusuuringutele ja uuendustele kõigis 
teadus- ja tehnoloogiavaldkondades ning 
rakendustele mis tahes sektorites, igat liiki 
organisatsioonidelt, pakkudes ühtlasi 
sihipärast tuge kujunemisjärgus 
läbimurdelistele ja murrangulistele 
tehnoloogiatele, mis võivad olla 
strateegiliselt olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– stimuleerivad uuendusi, mis 
puudutavad eri teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondi (nt ühendades 
füüsilise ja digitaalse) ja sektoreid;

– stimuleerivad teadustegevust ja 
uuendusi, mis puudutavad eri teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondi (nt ühendades 
füüsilise ja digitaalse) ja sektoreid;

Or. en

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskenduvad novaatoritele, 
lihtsustades menetlusi ja haldusnõudeid, 
viivad läbi vestlusi, et aidata taotlusi 

– keskenduvad teadustegevusele ja 
novaatoritele, lihtsustades menetlusi ja 
haldusnõudeid, viivad läbi vestlusi, et 
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hinnata, ning tagavad kiire otsustamine; aidata taotlusi hinnata, ning tagavad kiire 
otsustamine;

Or. en

Selgitus

Teadlased tuleb tekstis hõlmata. Pathfinder’i vahend põhineb tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate kaval ning on avatud uurimisasutustele ja koostööprojektidele, mille eesmärk 
on arendada välja tipptasemel teadusuuringuid ja täiesti uusi tehnoloogiaid, mis pakuvad 
paljulubavaid turustamisvõimalusi.

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse
nõuetekohasele ja tõhusale vastastikusele 
täiendavusele liikmesriikide üksikute või 
võrku koondunud algatustega, ka Euroopa 
partnerluse vormis.

Lisaks pööratakse erilist tähelepanu 
nõuetekohasele ja tõhusale vastastikusele 
täiendavusele liikmesriikide üksikute või 
võrku koondunud algatustega, ka Euroopa 
partnerluse vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.1. Pathfinder for Advanced Research 1.1.1. EIC Pathfinder for Advanced 
Research

Or. en

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pathfinder’i üldeesmärk on toetada 
võimalikke turgu loovaid uuendusi, mis 
põhinevad läbimurdelistel tehnoloogilistel 
ideedel, ja viia need tutvustusetappi või 
arendada ärimudeleid või strateegiaid, et 
jätkata meetmega Accelerator või muude 
turuletoomislahendustega. Selleks 
toetatakse Pathfinder’iga esialgu teadus-
tehnoloogilise uurimis- ja arendustöö 
varaseimaid etappe, sealhulgas 
kontseptsiooni tõendamist ja prototüübi 
valmistamist tehnoloogia kontrollimiseks.

Pathfinder’i üldeesmärk on toetada täiesti 
uute tehnoloogiate teadusuuringuid, 
toetada võimalikke turgu loovaid uuendusi, 
mis põhinevad läbimurdelistel teaduslikel 
ja tehnoloogilistel ideedel, ja viia need 
tutvustusetappi või arendada ärimudeleid 
või strateegiaid, et jätkata meetmega 
Accelerator või muude 
turuletoomislahendustega. Selleks 
toetatakse Pathfinder’iga esialgu teadus-
tehnoloogilise uurimis- ja arendustöö 
varaseimaid etappe, sealhulgas 
kontseptsiooni tipptasemel 
teadusuuringutega tõendamist ja 
prototüübi valmistamist tehnoloogia 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid väljavalitud projektidest14

moodustatud pakette arendatakse ja 
täiustatakse nende novaatorite visiooni 
kohaselt ning jagatakse ühtlasi ka kogu 
innovatsioonikogukonnaga. Pathfinder’i 
üleminekutegevuste rakendamisega 
aidatakse novaatoritel leida võimalusi 
kaubanduse arendamiseks, nagu näiteks 
tutvustamistegevus ja teostatavusuuringud 
võimaliku ärimudeli hindamiseks, ning 
toetatakse kõrvalettevõtete ja idufirmade 
loomist. Need Pathfinder’i 
üleminekutegevused võivad koosneda ka 
täiendavatest uurimistoetustest, et 
suurendada eelnenud ja käimasolevate 
tegevuste ulatust, kaasata uusi partnereid, 
võimaldada paketisisest koostööd ja 
arendada sellega seotud 

Neid väljavalitud projektidest14

moodustatud pakette arendatakse ja 
täiustatakse nende novaatorite visiooni 
kohaselt ning jagatakse ühtlasi ka kogu 
innovatsioonikogukonnaga. Pathfinder’i 
üleminekutegevuste rakendamisega 
aidatakse kõrge riskitasemega novaatoritel 
leida võimalusi kaubanduse arendamiseks, 
nagu näiteks tutvustamistegevus ja 
teostatavusuuringud võimaliku ärimudeli 
hindamiseks, ning toetatakse 
kõrvalettevõtete ja idufirmade loomist. 
Need Pathfinder’i üleminekutegevused 
võivad koosneda ka täiendavatest 
uurimistoetustest, et suurendada eelnenud 
ja käimasolevate tegevuste ulatust, kaasata 
uusi partnereid, võimaldada paketisisest 
koostööd ja arendada sellega seotud 
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valdkondadevahelist ringkonda. valdkondadevahelist ringkonda.

__________________ __________________

14 Need võivad hõlmata ka „Horisont 
2020“ programmide, näiteks FETi raames 
valitud projekte. Need võivad hõlmata ka 
muid ELi poolt toetatavaid asjakohaseid 
tegevusi ja rahastatud kvaliteedimärgist, 
mis on pärit Pathfinder’i raames toimunud 
projektikonkurssidest.

14 Need võivad hõlmata ka „Horisont 
2020“ programmide, näiteks FETi raames 
valitud projekte. Need võivad hõlmata ka 
muid ELi poolt toetatavaid asjakohaseid 
tegevusi ja rahastatud kvaliteedimärgist, 
mis on pärit Pathfinder’i raames toimunud 
projektikonkurssidest.

Or. en

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pathfinder on avatud igat liiki novaatoritele 
eraisikutest ülikoolide, teadusasutuste ja 
ettevõteteni, milleks on eelkõige idufirmad 
ja VKEd, ning üksiktoetusesaajatest 
valdkondadevaheliste konsortsiumiteni. 
Üksiktoetusesaaja projektide korral ei 
lubata suurematel ettevõtetel osaleda. 
Pathfinder’it rakendatakse tugevas 
kooskõlas teiste „Euroopa horisondi“ 
osadega, eelkõige Euroopa Teadusnõukogu 
tegevusega, Marie Skłodowska-Curie 
meetmetega (MSC-meetmed) ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusega. 
Samuti rakendatakse seda tugevas 
kooskõlas liikmesriikide programmide ja 
meetmetega.

Pathfinder on avatud suure potentsiaaliga 
igat liiki novaatoritele eraisikutest 
ülikoolide, teadus- ja tehnoloogiaasutuste
ja ettevõteteni, milleks on eelkõige 
idufirmad ja VKEd, ning 
üksiktoetusesaajatest valdkondadevaheliste 
konsortsiumiteni. Üksiktoetusesaaja 
projektide korral ei lubata suurematel 
ettevõtetel osaleda. Sünergia tagamiseks 
ja dubleerimise vältimiseks rakendatakse
Pathfinder’it tugevas kooskõlas teiste 
„Euroopa horisondi“ osadega, eelkõige
Euroopa Teadusnõukogu tegevusega, 
Marie Skłodowska-Curie meetmetega 
(MSC-meetmed) ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
(EIT) tegevusega. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata programmi „Euroopa 
horisont“ raames loodud idufirmade 
kasvule. Samuti rakendatakse seda tugevas 
kooskõlas liikmesriikide programmide ja 
meetmetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2. Accelerator 1.1.2. EIC Accelerator

Or. en

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seega annab Accelerator rahalist tuge 
novaatoritele, kes ei vasta veel pankade 
nõuetele ega tõmba ligi investoreid, ning 
ettevõtetele, kellel on soov arendada oma 
läbimurdelisi uuendusi, viia need ELi ja 
rahvusvahelistele turgudele ning kiiresti 
kasvada. Selleks tugineb see „Horisont 
2020“ VKEdele ettenähtud vahendi 2. ja 3. 
etapist ning algatusest „InnovFin“ saadud 
kogemustele, eelkõige uurimistoetusi 
mittehõlmavaid vahendeid lisades ja 
võimega toetada suuremaid ja 
pikaajalisemaid investeeringuid.

Seega annab Accelerator, täiendades 
täielikult EIT toetust idufirmadele ja 
kasvufirmadele, rahalist tuge novaatoritele, 
kes ei vasta veel pankade nõuetele ega 
tõmba ligi investoreid, ning ettevõtetele, 
kellel on soov arendada oma läbimurdelisi 
uuendusi, viia need ELi ja 
rahvusvahelistele turgudele ning kiiresti 
kasvada. Selleks tugineb see „Horisont 
2020“ VKEdele ettenähtud vahendi 2. ja 3. 
etapist ning algatusest „InnovFin“ saadud 
kogemustele, eelkõige uurimistoetusi 
mittehõlmavaid vahendeid lisades ja 
võimega toetada suuremaid ja 
pikaajalisemaid investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Accelerator’it rakendatakse peamiselt alt-
üles-põhimõttel toimiva pideva avaliku 
projektikonkursi kaudu, mis on suunatud 

Accelerator’it rakendatakse peamiselt alt-
üles-põhimõttel toimiva pideva avaliku 
projektikonkursi kaudu, mis on suunatud 
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üksikettevõtjatele (peamiselt idufirmad ja 
VKEd), pöörates erilist tähelepanu noortele 
ja naisnovaatoritele. Seda alt-üles-
põhimõttel toimivat avalikku 
projektikonkurssi täiendatakse sihipärase 
toetusega kujunemisjärgus läbimurdelistele 
või murrangulistele tehnoloogiatele, millel 
võib olla strateegiline tähtsus. Ettepanekuid 
võivad esitada ka investorid, sealhulgas 
riiklikud innovatsiooniasutused, kuid 
toetust antakse ettevõttele.

üksikettevõtjatele (peamiselt idufirmad ja 
VKEd), pöörates erilist tähelepanu noortele 
ja naisnovaatoritele. Seda alt-üles-
põhimõttel toimivat avalikku 
projektikonkurssi täiendatakse sihipärase 
toetusega kujunemisjärgus läbimurdelistele 
või murrangulistele tehnoloogiatele, millel 
võib olla strateegiline tähtsus. Ettepanekuid 
võivad esitada ka investorid, sealhulgas 
riiklikud innovatsiooniasutused, kuid 
toetust antakse ettevõttele. Tagatakse 
täielik täiendavus EIT Accelerator’i 
programmide tegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.2 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Accelerator võimaldab Pathfinder’ist, 
liikmesriikide samalaadsete 
kõrgetasemeliste teadusuuringute 
programmidest ja ELi raamprogrammide17

muudest sammastest saadud toetusega 
projektidest pärit uuenduste kiirendatud 
kasutuselevõttu, et aidata neil turule jõuda. 
„Euroopa horisondi“ ja varasemate 
raamprogrammide muude sammaste 
raames toetust saanud projektide 
kindlakstegemine toimub asjakohaste 
metoodikate, näiteks innovatsiooniradari 
abil.

Accelerator võimaldab Pathfinder’ist, 
liikmesriikide samalaadsete 
kõrgetasemeliste teadusuuringute 
programmidest ja EITst ning ELi 
raamprogrammide17 muudest sammastest 
saadud toetusega projektidest pärit 
uuenduste kiirendatud kasutuselevõttu, et 
aidata neil turule jõuda. „Euroopa 
horisondi“ ja varasemate 
raamprogrammide muude sammaste 
raames toetust saanud projektide 
kindlakstegemine toimub asjakohaste 
metoodikate, näiteks innovatsiooniradari 
abil.

__________________ __________________

17 Näiteks Euroopa Teadusnõukogu 
kontseptsiooni tõendamine, projektid, mis 
on saanud toetust samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
raames, Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja 
innovaatikakogukondades tekkinud 
idufirmad, … sealhulgas programmi 

17 Näiteks Euroopa Teadusnõukogu 
kontseptsiooni tõendamine, projektid, mis 
on saanud toetust samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
raames, sealhulgas programmi „Horisont 
2020“ meetmete toetus, eelkõige projektid, 
mis on välja valitud „Horisont 2020“ 
VKEdele ettenähtud vahendi 2. etapis ja 
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„Horisont 2020“ meetmete toetus, eelkõige 
projektid, mis on välja valitud „Horisont 
2020“ VKEdele ettenähtud vahendi 2. 
etapis ja saanud sellega seotud 
kvaliteedimärgise, mida rahastavad 
liikmesriigid, ning projektid 
(olemasolevate ja tulevaste) Euroopa 
partnerlustest.

saanud sellega seotud kvaliteedimärgise, 
mida rahastavad liikmesriigid, ning 
projektid (olemasolevate ja tulevaste) 
Euroopa partnerlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EIC ettevõtluse 
kiirendamisteenuseid, mis toetavad 
vahenditega Pathfinder ja Accelerator 
seotud tegevusi ja meetmeid. Eesmärk on 
viia EIC rahastatavad novaatorid 
(sealhulgas rahastatava 
kvaliteedimärgisega) kokku investorite, 
partnerite ja avaliku sektori hankijatega. 
EIC meetmetega seoses pakutakse mitmeid 
juhendamis- ja nõustamisteenuseid. 
Novaatoritele luuakse juurdepääs 
võimalike partnerite, sealhulgas 
tööstuspartnerite rahvusvahelisele 
võrgustikule, et täiendada väärtusahelat või 
luua turuvõimalusi ning leida investoreid ja 
muid erasektori või ettevõtete 
rahastamisallikaid. Tegevused hõlmavad 
ürituste (nt vahendusüritused, 
esitluskohtumised) korraldamist, kuid ka 
partnerite leidmise platvormide 
väljatöötamist või olemasolevat 
platvormide kasutamist tihedas seoses 
finantsvahendajatega, keda toetab 
InvestEU, ja EIP grupiga. Need tegevused 
soodustavad ka kogemuste vahetamist, mis 
on innovatsiooni ökosüsteemis õppeallikas, 
kasutades eriti hästi ära EIC kõrgema 
nõuandekogu liikmeid ja EIC stipendiaate;

– EIC ettevõtluse 
kiirendamisteenuseid, mis toetavad 
vahenditega Pathfinder ja Accelerator 
seotud tegevusi ja meetmeid. Eesmärk on 
viia EIC rahastatavad novaatorid 
(sealhulgas rahastatava 
kvaliteedimärgisega) kokku investorite, 
partnerite ja avaliku sektori hankijatega. 
EIC meetmetega seoses pakutakse mitmeid 
juhendamis- ja nõustamisteenuseid. 
Novaatoritele luuakse juurdepääs 
võimalike partnerite, sealhulgas 
tööstuspartnerite rahvusvahelisele 
võrgustikule, et täiendada väärtusahelat või 
luua turuvõimalusi ning leida investoreid ja 
muid erasektori või ettevõtete 
rahastamisallikaid. Tegevused hõlmavad 
ürituste (nt vahendusüritused, 
esitluskohtumised) korraldamist, kuid ka 
partnerite leidmise platvormide 
väljatöötamist või olemasolevat 
platvormide kasutamist tihedas seoses 
finantsvahendajatega, keda toetab 
InvestEU, ja EIP grupiga. Need tegevused 
soodustavad ka kogemuste vahetamist, mis 
on innovatsiooni ökosüsteemis õppeallikas, 
kasutades eriti hästi ära EIC kõrgema 
nõuandekogu liikmeid ja EIC stipendiaate; 
need läbimurdelistele / kõrge 
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riskitasemega uuendustele keskenduvad 
EIC lisategevused täiendavad EIT 
tegevuste sarnast portfelli, mille sihtrühm 
on ettevõtjad, novaatorid ja idufirmad.

Or. en

Selgitus

Selleks et saavutada eeldatav innovatsioonile avalduv mõju kodanike jaoks, peavad vahendid 
olema omavahel ühendatud ja suurendama võimalikku koostoimet Euroopa maksumaksjate 
raha kõige paremat kasutamist silmas pidades.

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EIC väljakutseid, st 
ergutusauhindu, mis aitavad kaasa uute 
lahenduste leidmiseks 
globaalprobleemidele, kaasata uusi 
osalejaid ja luua uusi kogukondi. EIC 
tunnustavate auhindade hulka kuuluvad 
iCapital, sotsiaalse innovatsiooni 
ergutusauhind ja naisnovaatorite auhind18. 
Auhindade ülesehitus seob EIC teiste
raamprogrammi osadega, sealhulgas 
missioonide ja muude 
rahastamisasutustega. Uuritakse 
koostöövõimalusi organisatsioonidega (nt 
ettevõtted, ülikoolid, teadusasutused, 
ettevõtluse edendajad, heategevusasutused 
ja sihtasutused);

– EIC väljakutseid, st 
ergutusauhindu, mis aitavad kaasa uutele 
läbimurdeliste uuendustele, kaasata uusi 
osalejaid ja luua uusi kogukondi. EIC 
tunnustavate auhindade hulka kuuluvad 
iCapital, sotsiaalse innovatsiooni 
ergutusauhind ja naisnovaatorite auhind18.
Nende auhindade ülesehitus ja 
rakendamine on seotud teiste programmi
osadega, sealhulgas missioonide ja EITga, 
et tagada vastastikune täiendavus ja 
vältida dubleerimist. Uuritakse 
koostöövõimalusi organisatsioonidega (nt 
ettevõtted, ülikoolid, teadusasutused, 
ettevõtluse edendajad, heategevusasutused 
ja sihtasutused);

__________________ __________________

18 EIC auhinnaprogramm võtab üle 
„Horisont 2020“ raames väljaantavate 
auhindade haldamise ning näeb ette uute 
ergutus- ja tunnustusauhindade 
väljatöötamise ja rakendamise.

18 EIC auhinnaprogramm võtab üle 
„Horisont 2020“ raames komisjoni poolt 
väljaantavate auhindade haldamise ning 
näeb ette uute ergutus- ja 
tunnustusauhindade väljatöötamise ja 
rakendamise.

Or. en
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Selgitus

EIT auhinnad on väljakujunenud ja mainekas iga-aastane tava, mille ulatus ja kategooriad on 
sarnased, nagu on välja pakutud EIC väljakutsete puhul. Seda arvestades peaksid kaks 
organisatsiooni tagama, et ei teki tarbetut kattuvust ja dubleerimist.

Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC kõrgem nõuandekogu (edaspidi „EIC 
nõuandekogu“) abistab komisjoni EIC 
ülesannete täitmisel. Lisaks EIC 
tööprogrammide kohta nõu andmisele on
EIC nõuandekogul aktiivne nõuandev roll
juhtimis- ja järelmeetmete alal. Sellel on 
teabevahetusfunktsioon ja selle liikmetel 
on saadiku roll innovatsiooni edendamisel 
ELis. Teabevahetuskanaliteks on muu 
hulgas peamistel innovatsioonisündmustel 
viibimine, sotsiaalmeedia, EIC novaatorite 
kogukonna loomine, peamiste 
meediakanalite kaasamine innovatsioonile 
keskendudes, ühisüritused 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
kiirenduskeskustega.

EIC kõrgem nõuandekogu (edaspidi „EIC 
nõuandekogu“) abistab komisjoni EIC 
ülesannete täitmisel. Sinna kuuluvad teiste 
seas innovatsioonipoliitika 
teaduseksperdid, teadus- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonid, ettevõtjad, 
riskikapitaliandjad.

EIC elluviimiseks esitab komisjon EIC 
nõuandekogu toetusel

· sihtrühmade ja nende erivajaduste selge 
eritelu;

· üksikasjad selle kohta, kuidas ta 
rakendab segatoetust (toetus, omakapital, 
laen ja tagatis);

· programmi süstemaatilise ja reaalajas 
hindamise usaldusväärse mehhanismi, et 
tagada kiire poliitilise õppimise protsess ja 
töötada välja korduvad 
innovatsioonimustrid, sealhulgas 
näitajate valimine ja rakendamine;

· EIC ja EIT struktureeritud koostöö, et 
tagada vastastikune täiendavus. EIC 
keskendub võimekatele novaatoritele 
antavale suuremahulisele / kõrge 
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riskitasemega toetusele, täiendades EIT 
toetust idufirmadele ja kasvufirmadele;

· programmijuhtide rollide ja 
tööülesannete määratluse;

· nende vahendite määratluse, millega 
meelitatakse väga riskantsete projektide 
juurde riskikapitaliinvestoreid;

· innovatsioonieesmärkide määratluse 
toote, protsessi, turustamise ja teenuste 
osas.

Nõuandekogu annab nõu ka EIC 
tööprogrammide, juhtimis- ja 
järelmeetmete kohta. Sellel on 
teabevahetusfunktsioon ja selle liikmetel 
on saadiku roll innovatsiooni edendamisel 
ELis. Teabevahetuskanaliteks on muu 
hulgas peamistel innovatsioonisündmustel 
viibimine, sotsiaalmeedia, EIC novaatorite 
kogukonna loomine, peamiste 
meediakanalite kaasamine innovatsioonile 
keskendudes, ühisüritused 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
kiirenduskeskustega. EIT juhatus ja EIC 
nõuandekogu teevad tihedat koostööd, et 
kasutada ära koostoimet ja suurendada 
lisaväärtust ELi novaatorite ja ettevõtjate 
jaoks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIC nõuandekogu annab komisjonile 
soovitusi seoses innovatsioonitrendide või 
-algatustega, mis on vajalikud ELi 
innovatsiooni ökosüsteemi soodustamiseks 
ja edendamiseks, samuti seoses võimalik 
regulatiivsete tõketega. Nõuandekogu 
soovituste abil peab samuti olema võimalik 
kindlaks teha tärkavaid 

EIC nõuandekogu, konsulteerides EIT 
juhatusega, annab komisjonile soovitusi 
seoses innovatsioonitrendide või -
algatustega, mis on vajalikud ELi 
innovatsiooni ökosüsteemi soodustamiseks 
ja edendamiseks, samuti seoses võimalik 
regulatiivsete tõketega. Nõuandekogu 
soovituste abil peab samuti olema võimalik 
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innovatsioonivaldkondi, mida tuleb arvesse 
võtta samba „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime” ja missioonide 
raames toimuvas tegevuses. Sel viisil aitab 
nõuandekogu kaasa programmi „Euroopa 
Horisont“ üldise sidususe saavutamisele.

kindlaks teha tärkavaid 
innovatsioonivaldkondi, mida tuleb arvesse 
võtta samba „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime” ja missioonide 
raames toimuvas tegevuses. Sel viisil aitab 
nõuandekogu kaasa programmi „Euroopa 
horisont“ üldise sidususe saavutamisele.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti peab ELi eesmärgiks olema 
niisuguste ökosüsteemide kujundamine, 
mis toetavad lisaks eraettevõtetes 
toimuvale innovatsioonile sotsiaalset 
innovatsiooni ja avaliku sektori 
innovatsiooni. Muidugi peab 
valitsemissektor olema innovaatiline ja end 
uuendama, et suuta toetada reguleerimise 
ja valitsemise muutusi, mis on vajalikud 
uute tehnoloogiate ulatusliku levitamise ja 
avaliku sektori kasvava nõudluse 
toetamiseks, et võimaldada tulemuslikku ja 
tõhusat teenuste osutamist. Sotsiaalsetel 
uuendustel on oluline tähtsus ühiskonna 
heaolu suurendamisel.

Samuti peab ELi eesmärgiks olema 
niisuguste ökosüsteemide kujundamine, 
mis toetavad lisaks eraettevõtetes 
toimuvale innovatsioonile sotsiaalset 
innovatsiooni ja avaliku sektori 
innovatsiooni. Muidugi peab 
valitsemissektor olema innovaatiline ja end 
uuendama, et suuta toetada reguleerimise 
ja valitsemise muutusi, mis on vajalikud 
uute tehnoloogiate ulatusliku levitamise ja 
avaliku sektori kasvava nõudluse 
toetamiseks, et võimaldada tulemuslikku ja 
tõhusat teenuste osutamist. Sotsiaalsetel 
uuendustel on oluline tähtsus ühiskonna 
heaolu suurendamisel.

EIT kui liidu suurim 
innovatsioonivõrgustik täidab selle 
prioriteedi elluviimisel tähtsat rolli. EIT 
ühendab oma teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu riiklikke 
ja piirkondlikke innovatsiooni 
ökosüsteeme. Need loovad 
piirkondadevahelise koostöö võimaluse, 
ühendades innovatsiooni ökosüsteemid 
üleeuroopalisel tasandil.

Or. en
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Selgitus

Euroopa suurima innovatsioonivõrgustikuna peaks EIT-l olema selle prioriteedi toetamiseks 
parim võimalus.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese sammuna organiseerib komisjon 
EIC foorumi, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
avaliku sektori asutused ja muud asutused, 
mis vastutavad riikliku 
innovatsioonipoliitika ja riiklike 
innovatsiooniprogrammide elluviimise 
eest; foorumi organiseerimise eesmärk on 
kooskõlastamise ja dialoogi edendamine 
ELi innovatsiooni ökosüsteemi 
kujundamisel. Selle EIC foorumi raames 
teeb komisjon järgmist:

Esimese sammuna organiseerib komisjon 
innovatsioonifoorumi, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
avaliku sektori asutused ja muud asutused, 
mis vastutavad riikliku 
innovatsioonipoliitika ja riiklike 
innovatsiooniprogrammide elluviimise 
eest; foorumi organiseerimise eesmärk on 
kooskõlastamise ja dialoogi edendamine 
ELi innovatsiooni ökosüsteemi 
kujundamisel. Selle innovatsioonifoorumi
raames teevad kaasatud sidusrühmad ja 
liidu asutused, sealhulgas EIT, EIC 
nõuandekogu ja komisjon, järgmist:

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendab kooskõla riiklike 
innovatsiooniprogrammide ja EIC vahel, et 
soodustada tegevuste sünergiat ja vältida 
nende kattumist, jagades andmeid 
programmide ja nende rakendamise kohta, 
samuti ressursside ja oskusteabe ning 
tehnoloogia- ja innovatsioonisuundumuste 
analüüsi ja jälgimise kohta, ning viies 
omavahel kokku vastavad novaatorite 
ringkonnad;

– suurendab kooskõla riiklike 
innovatsiooniprogrammide ja EIT ning 
EIC vahel, et soodustada tegevuste 
sünergiat ja vältida nende kattumist, 
jagades andmeid programmide ja nende 
rakendamise kohta, samuti ressursside ja 
oskusteabe ning tehnoloogia- ja 
innovatsioonisuundumuste analüüsi ja 
jälgimise kohta, ning viies omavahel kokku 
vastavad novaatorite ringkonnad;
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Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusi rakendatakse selleks, et tagada 
EIC meetmeliikide (mis keskenduvad 
eelkõige läbimurdelisele innovatsioonile) 
ning liikmesriikide ja assotsieerunud 
riikide, samuti eraalgatuste rakendatavate 
tegevuste tulemuslik vastastikune 
täiendavus, eesmärgiga toetada igat laadi 
innovatsiooni, ulatuda kõigi ELi 
novaatoriteni ja pakkuda neile tõhusamat ja 
piisavalt toetust.

Tegevusi rakendatakse selleks, et tagada 
EIT ja EIC meetmeliikide (mis 
keskenduvad eelkõige innovatsioonile) 
ning liikmesriikide ja assotsieerunud 
riikide, samuti eraalgatuste rakendatavate 
tegevuste tulemuslik vastastikune 
täiendavus, eesmärgiga toetada igat laadi 
innovatsiooni, ulatuda kõigi ELi 
novaatoriteni ja pakkuda neile tõhusamat ja 
piisavalt toetust.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks teeb EL järgmist: Selleks teevad ELi asutused järgmist:

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edendab ja kaasrahastab ühiseid 
innovatsiooniprogramme, mida juhivad 
riikliku, piirkondliku või kohaliku 
innovatsioonipoliitika ja sellekohaste 

– edendab ja kaasrahastab ühiseid 
innovatsiooniprogramme, mida juhivad 
riikliku, piirkondliku või kohaliku 
innovatsioonipoliitika ja sellekohaste 
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innovatsiooniprogrammide eest vastutavad 
asutused, sellega võivad ühineda
innovatsiooni ja novaatoreid toetavad 
eraettevõtjad. Niisugused nõudluspõhised 
ühisprogrammid võivad muu hulgas olla 
suunatud varasemate etappide ja 
teostatavusuuringute toetamisele, 
teadusringkondade koostööle ettevõtetega, 
kõrgtehnoloogiliste VKEde teaduskoostöö 
toetamisele, tehnoloogia ja teadmiste 
siirdele, VKEde rahvusvahelistumisele, 
turgude analüüsile ja arendamisele, 
madaltehnoloogiliste VKEde üleminekule 
digitehnoloogiale, rahastusvahenditele, mis 
on ette nähtud turulähedaseks 
innovatsioonitegevuseks või 
turuletoomiseks, ning sotsiaalsele 
innovatsioonile. Need võivad hõlmata ka 
avalike ühishangete algatusi, mis 
võimaldavad uuendusi avalikus sektoris 
turustada, eriti uue poliitika arendamise 
toel. See võib olla eriti tõhus innovatsiooni 
stimuleerimiseks avalike teenuste 
valdkonnas ja Euroopa novaatoritele 
turuvõimaluste pakkumiseks;

innovatsiooniprogrammide eest vastutavad 
asutused, sellega peaksid ühinema
innovatsiooni ja novaatoreid toetavad 
eraettevõtjad. Niisugused pakkumis- ja 
nõudluspõhised ühisprogrammid võivad 
muu hulgas olla suunatud varasemate 
etappide ja teostatavusuuringute 
toetamisele, teadusringkondade koostööle 
ettevõtetega, teadusringkondade, 
teadusorganisatsioonide ja ettevõtjate 
koostööle, VKEde rahvusvahelistumisele, 
turgude analüüsile ja arendamisele, 
madaltehnoloogiliste VKEde üleminekule 
digitehnoloogiale, rahastusvahenditele, mis 
on ette nähtud turulähedaseks 
innovatsioonitegevuseks või 
turuletoomiseks, ning sotsiaalsele 
innovatsioonile. Need võivad hõlmata ka 
avalike ühishangete algatusi, mis 
võimaldavad uuendusi avalikus sektoris 
turustada, eriti uue poliitika arendamise 
toel. Kohalikul tasandil juhtimise korral 
peaksid need programmid võimaldama 
riikidevahelisi partnerlusi ja need peaksid 
olema kooskõlas asjaomaste piirkondade 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega.
See võib olla eriti tõhus innovatsiooni 
stimuleerimiseks avalike teenuste 
valdkonnas ja Euroopa novaatoritele 
turuvõimaluste pakkumiseks;

Or. en

Selgitus

„Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide“ kava eesmärk on kohalike, piirkondlike ja riiklike 
innovatsiooni ökosüsteemide toetamine. Järjepidevuse, kriitilise massi ja vastastikuse 
täiendavuse tagamiseks tuleks kohapõhiseid kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme julgustada 
tegema Euroopa tasandil koostööd oma vastavate aruka spetsialiseerumise strateegiate 
raames, avades tee sünergiale ERFiga.

Muudatusettepanek 213

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonivaldkonna probleemide laad 
ja ulatus nõuab osalejate koostööd ja 
ressursside mobiliseerimist ELi tasandil, 
soodustades piiriülest koostööd. Vaja on 
kaotada valdkondade ja väärtusahelate 
lülide isoleeritus ning edendada soodsa 
keskkonna loomist teadmiste ja oskusteabe 
tõhusaks vahetamiseks ning ettevõtlusalase 
võimekuse arendamiseks ja 
ligitõmbamiseks.

Innovatsioonivaldkonna probleemide laad 
ja ulatus nõuab osalejate koostööd ja 
ressursside mobiliseerimist ELi tasandil, 
soodustades piiriülest koostööd. Vaja on 
kaotada valdkondade ja väärtusahelate 
lülide isoleeritus ning edendada soodsa 
keskkonna loomist teadmiste ja oskusteabe 
tõhusaks vahetamiseks ning ettevõtlusalase 
võimekuse arendamiseks ja 
ligitõmbamiseks.

EIT käsitleb neid probleeme kooskõlas 
oma perioodi 2021–2027 strateegiliste 
eesmärkidega, mis kehtestatakse EIT 
strateegilist innovatsioonikava käsitleva 
õigusakti ettepanekus.

Or. en

Selgitus

Vaja on selgitada, et EIT eesmärgid ajavahemikuks 2021–2027 sätestatakse tema 
strateegilises innovatsioonikavas, mille Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekul 
vastu võtavad. EIT on esitanud 2020. aasta järgseks perioodiks juba neli uut algatust, mis 
tuleks rakendada julgeoleku, kultuuri- ja loomemajanduse, rände ja vee valdkonnas.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l on oluline roll jätkusuutlike 
innovatsiooni ökosüsteemide tugevdamisel 
kogu Euroopas. Eelkõige jätkab EIT 
tegevust esmajärjekorras teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu, mis on 
ulatuslikud Euroopa partnerlused, mis 
keskenduvad ühiskonna konkreetsete 
probleemide lahendamisele. EIT jätkab 
neid ümbritseva innovatsiooni ökosüsteemi 
tugevdamist, soodustades teaduse, 
innovatsiooni ja hariduse lõimumist. Peale 
selle aitab EIT kogu Euroopas kaasa 
innovatsiooni tulemuslikkuse lünkade 

EIT-l on oluline roll jätkusuutlike 
innovatsiooni ökosüsteemide tugevdamisel 
kogu Euroopas, pakkudes lahendusi meie 
ühiskondade ees seisvatele kõige 
pakilisematele üleilmsetele probleemidele. 
Eelkõige jätkab EIT tegevust 
esmajärjekorras teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu, mis on 
ulatuslikud Euroopa partnerlused, mis 
keskenduvad ühiskonna konkreetsete 
probleemide lahendamisele. EIT jätkab 
neid ümbritseva innovatsiooni ökosüsteemi 
tugevdamist, soodustades teaduse, 



PE625.306v01-00 132/145 PR\1158114ET.docx

ET

kõrvaldamisele, laiendades oma 
piirkondlikku innovatsioonikava. EIT 
töötab innovatsiooni ökosüsteemidega, 
millel on strateegiast, teemavaldkonnast ja 
mõjust tulenevalt suur 
innovatsioonipotentsiaal, tugevas 
koostoimes aruka spetsialiseerumise 
strateegiate ja platvormidega.

innovatsiooni ja hariduse lõimumist. Peale 
selle aitab EIT kogu Euroopas kaasa 
innovatsiooni tulemuslikkuse lünkade 
kõrvaldamisele, laiendades oma 
piirkondlikku innovatsioonikava. EIT 
töötab innovatsiooni ökosüsteemidega, 
millel on strateegiast, teemavaldkonnast ja 
mõjust tulenevalt suur 
innovatsioonipotentsiaal, tugevas 
koostoimes aruka spetsialiseerumise 
strateegiate ja platvormidega.

Or. en

Selgitus

Nagu tekstis selgitatakse, on EIT kogu Euroopas selliste innovatsiooni ökosüsteemide 
rakendamise võti, kus tegeletakse ühiskonna ees seisvate suurimate muutustega.

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuslikkuse 
suurendamine ning uute kogukondade 
loomine piiratud arvu teemavaldkondade 
jaoks;

– olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuslikkuse 
suurendamine ning uute kogukondade 
loomine üleilmsete probleemide 
lahendamiseks;

Or. en

Selgitus

EIT keskendub ühiskonna suurimate muutustega tegelemisele. ETI erieesmärgid aastateks 
2021–2027 ning uute teadmis- ja innovaatikakogukondade loomine määratakse kindlaks EIT 
strateegilise innovatsioonikava abil, mille võtavad vastu Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjoni ettepanekul, võttes arvesse vastavat mõjuhinnangut.
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EIT auhinnad, st EIT 
väljakujunenud tunnustavad auhinnad, et 
aidata välja töötada uudseid lahendusi 
üleilmsetele probleemidele.

Or. en

Selgitus

EIT auhinnad on hästi juurdunud ja väga tunnustatud vahend, mis tuleks säilitada ja mida 
tuleks tugevdada, vältides samas tarbetut dubleerimist EIC väljakutsete auhindadega.

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.3. Uute lahenduste 
kasutuselevõtmine

3.2.3. Uued lahendused üleilmsetele 
probleemidele

Or. en

Selgitus

EIT ei tegele mitte lihtsalt kõikvõimalike lahendustega, vaid keskendub ühiskondlike 
probleemide lahendustele.

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uute toodete ja teenuste 
arendamise toetamine, millega seoses 
teadmiste kolmnurgas osalejad teevad 
koostööd, et saada turuletoomiseks valmis
lahendused;

– teadusuuringute uute toodete,
teenuste ja turgude arendamiseks 
muutmise toetamine, millega seoses 
teadmiste kolmnurgas osalejad teevad 
koostööd, et leida lahendused üleilmsetele 
probleemidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 219

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu innovatsiooni väärtusahela 
täielik integreerimine: õpilasest 
ettevõtjani, ideest tooteni, laborist 
kliendini. See hõlmab idufirmade ja 
kasvufirmade toetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EIT tegevuste kavandamine ja 
rakendamine eesmärgiga maksimeerida 
sünergia ja vastastikune täiendavus samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ alusel rakendatavate 
meetmetega;

– EIT tegevuste kavandamine ja 
rakendamine eesmärgiga maksimeerida 
sünergia ja vastastikune täiendavus samba 
„Avatud teadus ning üleilmsed probleemid 
ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime“ 
alusel rakendatavate meetmetega;

Or. en

Selgitus

EIT toob teadustegevuse turule.

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – III osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – lõik 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uuenduslike tavade ja õppimise 
jagamine ja levitamine ning Euroopa 
innovatsioonipoliitikale kaasaaitamine, 
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vajaduse korral koos ja tihedas koostöös 
teiste programmi „Euroopa horisont“ 
osadega.

Or. en

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – VI osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. TIPP-PÄDEVUSTE JAGAMINE22 1. TIPP-PÄDEVUSTE 
LEVITAMINE22

__________________ __________________

22 Nende liikmesriikide ja assotsieerunud 
riikide kindlaksmääramiseks, kus tuleb 
asutada õigussubjektid, et nad võiksid 
esitada ettepanekuid tipp-pädevuste 
jagamise koordinaatoritena, kasutatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tipptasemel põhinevat kriteeriumi. See 
kriteerium kätkeb kombineerituna üldisi 
majandustulemusi (SKP), teadusuuringute 
tulemuslikkust ja innovatsioonitulemusi, 
mis on normaliseeritud vastavalt seotud 
riikide suurusele. Selle kriteeriumi alusel 
kindlaks määratud riike nimetatakse tipp-
pädevuste jagamise kontekstis kõlblikeks 
riikideks. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 349 kohaselt on äärepoolseimate 
piirkondade õigussubjektid tipp-pädevuste
jagamise koordinaatoritena samuti 
täielikult kõlblikud.

22 Nende liikmesriikide ja assotsieerunud 
riikide kindlaksmääramiseks, kus tuleb 
asutada õigussubjektid, et nad võiksid 
esitada ettepanekuid tipp-pädevuste 
levitamise koordinaatoritena, kasutatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tipptasemel põhinevat kriteeriumi. See 
kriteerium kätkeb kombineerituna üldisi 
majandustulemusi (SKP), teadusuuringute 
tulemuslikkust ja innovatsioonitulemusi, 
mis on normaliseeritud vastavalt seotud 
riikide suurusele. Selle kriteeriumi alusel 
kindlaks määratud riike nimetatakse tipp-
pädevuste levitamise kontekstis kõlblikeks 
riikideks. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 349 kohaselt on äärepoolseimate 
piirkondade õigussubjektid tipp-pädevuste 
levitamise koordinaatoritena samuti 
täielikult kõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkuse erinevuste vähendamine, 
jagades kogu ELis teadmisi ja oskusteavet, 
aitab teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkus osas mahajäänud riikidel ja 
piirkondadel, sealhulgas ELi 
äärepoolseimatel piirkondadel saavutada 
globaalsetes väärtusahelates 
konkurentsivõime. Samuti võidakse luua 
tegevusi ajude ringluse soodustamiseks 
Euroopa teadusruumis ning olemasolevate 
(ja võib-olla ELi programmide raames 
ühiselt hallatavate) teadustaristute 
ärakasutamiseks sihtriikides teadlaste ja 
innovaatorite liikumise tulemusena.

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkuse erinevuste vähendamine, 
jagades kogu ELis teadmisi ja oskusteavet, 
aitab teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuslikkus osas mahajäänud riikidel ja 
piirkondadel, sealhulgas ELi 
äärepoolseimatel piirkondadel saavutada 
globaalsetes väärtusahelates 
konkurentsivõime. Samuti võidakse luua 
tegevusi ajude ringluse soodustamiseks 
Euroopa teadusruumis ning olemasolevate 
(ja võib-olla ELi programmide raames 
ühiselt hallatavate) teadustaristute 
ärakasutamiseks sihtriikides teadlaste ja 
innovaatorite liikumise ja virtuaalse 
koostöö tulemusena.

Or. en

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liitumine, eesmärgiga luua 
kõlblikes riikides uusi tipp-pädevuste 
keskusi või täiendada olemasolevaid, 
tuginedes juhtivate teadusasutuste ja 
partnerasutuste vahelistele partnerlustele;

– liitumine, eesmärgiga luua 
rahastamiskõlblikes riikides kõigis 
uurimisetappides uusi tipp-pädevuste 
keskusi või täiendada olemasolevaid, 
tuginedes juhtivate teadusasutuste ja 
partnerasutuste vahelistele partnerlustele; 
selle põhisuuna raames rahastamise 
taotlemiseks peavad taotlejad selgelt 
näitama, et projektid on seotud riiklike 
ja/või piirkondlike strateegiatega.

Or. en

Selgitus

Seoseid programmi „Euroopa horisont“ meetmete, riiklike ja piirkondlike prioriteetide ning 
rahastamisvahendite vahel tuleb tugevdada.
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Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mestimine, eesmärgiga suurendada 
kõlbliku riigi ülikooli või teadusasutuse 
tugevust konkreetses valdkonnas, viies 
selle kokku rahvusvahelisel tasandil 
juhtivate teadusasutustega teistes 
liikmesriikides või assotsieerunud riikides;

– mestimine, eesmärgiga suurendada 
rahastamiskõlbliku riigi ülikooli või 
teadusasutuse tugevust konkreetses 
valdkonnas kõigis uurimisetappides, viies 
selle kokku rahvusvahelisel tasandil 
juhtivate teadusasutustega teistes 
liikmesriikides või assotsieerunud riikides; 
Selle põhisuuna raames rahastamise 
taotlemiseks peavad taotlejad selgelt 
näitama, et projektid on seotud riiklike 
ja/või piirkondlike strateegiatega.

Or. en

Selgitus

Seoseid programmi „Euroopa horisont“ meetmete, riiklike ja piirkondlike prioriteetide ning 
rahastamisvahendite vahel tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 3 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „tipp-pädevuste algatused“ selliste 
uute ideede toetamiseks, mille eesmärk on 
tugevdada teadus- ja 
innovatsioonisüsteeme 
rahastamiskõlblikes riikides. Meetmed 
peaksid täiendama selle prioriteedi teisi 
põhisuundi, vältima kattuvusi ning need 
peaksid olema kooskõlas piirkondlike ja 
riiklike strateegiatega. Hindamine toimub 
koostöös teiste liikmesriikide või 
assotsieerunud riikide rahvusvaheliste 
juhtivate teadusasutustega. Selle 
põhisuuna raames rahastamise 
taotlemiseks peavad taotlejad selgelt 
näitama, et projektid on seotud riiklike 
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ja/või piirkondlike strateegiatega.

Or. en

Selgitus

Praegu on olemas puudujääk vahendite laiendamises väljapoole liitumist, mestimist, Euroopa 
teadusruumi õppetooli ametikohti ning Euroopa teaduse ja tehnika alast koostööd. Tuleks 
luua avatum, täielikult alt ülespoole suunatud kava, et avada uksed vähem arenenud 
liikmesriikidele, et töötada välja tipp-pädevuste algatus, mis oleks avatud igat liiki 
sidusrühmadele eesmärgiga tugevdada riiklikke ja piirkondlikke teadus- ja 
innovatsioonisüsteeme. Projektikonkursid on ühispakkumised või üksiktoetusesaajatega 
(ainult avaliku sektori asutustele). Seoseid programmi „Euroopa horisont“ meetmete, riiklike 
ja piirkondlike prioriteetide ning rahastamisvahendite vahel tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 3 – taane 4 b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– stipendiumide laiendamine, et 
võimaldada mis tahes kodakondsusega 
teadlastel saada ja edastada uusi teadmisi 
ning töötada uuringute ja innovatsiooni 
vallas laienevates riikides. Kava seotakse 
asjaomaste täiendavate meetmetega 
programmi teistes osades, eelkõige Marie 
Skłodowska-Curie meetme raames.

Or. en

Selgitus

Liikumist nn laienevate riikide poole tuleb suurendada ja toetada. Stipendiumite laiendamine 
võib ergutada ka teadlasi, kes on nn laienevast riigist lahkunud, tagasi pöörduma ning 
välismaal saadud kogemusi ja teadmisi jagama. Seepärast tuleks Marie Skłodowska-Curie 
meetme raames juba katsetatud algatusega jätkata ja seda programmis „Euroopa horisont“ 
laiendada.

Muudatusettepanek 228

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – IV osa – punkt 1 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See sekkumisvaldkond toetab konkreetseid 
„Euroopa Horisondi“ eesmärke, milleks on 
tipp-pädevuste jagamine ja ühendamine 
kogu ELis; kvaliteetsete teadmiste loomise 
toetamine; sektoriülese, 
valdkondadevahelise ja piiriülese koostöö 
suurendamine.

Prioriteet „Tipp-pädevuste levitamine“
toetab konkreetseid „Euroopa horisondi“ 
eesmärke, milleks on tipp-pädevuste 
jagamine ja ühendamine kogu ELis; 
kvaliteetsete teadmiste loomise toetamine; 
sektoriülese, valdkondadevahelise ja 
piiriülese koostöö suurendamine. Kõik 
meetmed peaksid soodustama sünergiat 
teiste riiklike ja ELi fondidega, eelkõige 
ERFi, ühtekuuluvuspoliitika ja ESF+-iga, 
kooskõlas piirkondlike teadus- ja 
innovatsioonitegevuse arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate ja 
rakenduskavadega.

Or. en

Selgitus

Võimaluse korral peaks teemavaldkond „Tipp-pädevuste levitamine“ olema kooskõlas riiklike 
ja piirkondlike strateegiatega.

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kaasav ja turvaline ühiskond 5. Kaasav ja loominguline ühiskond

Or. en

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Turvaline ühiskond

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa majandus sõltub Euroopa suutlikkusest pakkuda suurt lisaväärtust ja tipptasemel 
oskusi, teenuseid ja tooteid. Samal ajal on löögi all valgustusajastu väärtused, mis on Euroopa 
demokraatlike süsteemide ja Euroopa Liidu alus. Vaba, avatud ja sõltumatu teadustegevuse 
idee tugevdamine peab olema Euroopa poliitika prioriteet. Peale selle seisab meie ühiskond 
silmitsi ainulaadsete ülesannetega, mis tulenevad pikemast oodatavast elueast, üha 
suurenevast vajadusest majutada linnade tohutu suurt elanikkonda ja üleilmsest 
ressursikitsikusest. Selles kontekstis on investeeringud teadus- ja innovatsioonitegevusse 
võtmetähtsusega, et leida meie probleemidele uuenduslikke ja kohandatud lahendusi ning 
tagada kõigile eurooplastele eelolevatel aastatel kõrge elatustase. 

Sõltumatu teadus- ja innovatsioonitegevus on kvaliteetsete töökohtade ja jätkusuutliku 
majanduskasvu loomise peamine tegur. See võimaldab meie teadusasutustel ja 
tööstusettevõtetel uusi ideid välja töötada, uuenduslikke lahendusi edendada ja selle protsessi 
käigus teadmisi levitada, kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid koolitada, kapitali ja 
investeeringuid ligi meelitada ning uusi turge luua. Kui liit soovib püsida tehnoloogia 
tipptasemel ja taastada oma juhtpositsiooni valdkondades, kus ta on maha jäänud, peame 
olema valmis andma vajalikul hulgal vahendeid. 

Programmil „Euroopa horisont“ on võimalus olla pöördelise tähtsusega raamprogramm. 
Raportöör avaldab Euroopa Komisjoni „evolutsiooni, mitte revolutsiooni“ käsitlusviisi üle 
heameelt. Eelmine raamprogramm „Horisont 2020“ on olnud mitmes mõttes edukas ning selle 
eduni viinud vahendeid ja struktuure tuleks tugevdada. Samas on ka väga tähtis tunnistada 
julma aususega programmi „Horisont 2020“ rakendamise puudusi ja pakkuda julgelt uusi, 
edasipüüdlikke ja loomingulisi lahendusi, mis sobivad Euroopa teadlaste, loojate ja 
novaatorite vajadustega paremini. 

Sel põhjusel on raportöör hoidnud kogu programmi „Horisont 2020“ rakendamise vältel ja 
käesoleva raporti koostamisel tihedat sidet programmi toetusesaajatega. Nende tagasiside ja 
arvamused on käesolevas raportis esitatud ettepanekute alus. 

Selle raporti projekti koostamiseks oli aega väga vähe. Komisjon avaldas oma ettepaneku 
7. juunil 2018 ja käesolev raporti projekt esitatakse vaevalt kuu aega hiljem. See tähendas 
suuri jõupingutusi, mis rõhutavad Euroopa Parlamendi pühendumust ja raportööri isiklikku 
pühendumist õiguskindluse ja järjepidevuse tagamisele ning programmi võimalikult lühikese 
aja jooksul elluviimisele. Pidevalt muutumises olevas ja arenevas sektoris on kiirus peamine. 
Raportöör loodab, et ka nõukogu ja liikmesriigid võtavad selle väljakutse vastu.

Eelarve: raha õigesse kohta paigutamine

Võrreldes teiste riikide, näiteks USA ja Jaapaniga, on Euroopa investeerinud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse vähem. Hiina on saavutamas ELi innovatsioonitulemuslikkuse 
kolmekordset kasvutempot. Kuigi see mahajäämus ei tulene üksnes avaliku sektori 
vahenditest, ei ole kahtlust, et liidu rahaliste vahenditega võiks ja tuleks teha palju rohkem, et 
vajalikke erasektori investeeringuid suurendada. Seepärast, kui Euroopa tahab saada 
innovatsiooni keskuseks ja sellest kasu saada, peab ta eraldama programmile „Euroopa 
horisont“ vajalikud rahalised vahendid. 
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Järgmises ELi pikaajalises eelarves aastateks 2021–2027 kavandab komisjon teadus- ja 
innovatsioonitegevuse jaoks ligikaudu 83,5 miljardit eurot (püsivhindades). See on vähem kui 
liikmesriikide võetud kohustus ning jääb teadus- ja innovatsioonitegevusele vajalikust 
kaugele maha. Kui kunagi oligi kavatsus saavutada liikmesriikide ja riigijuhtide kümme aastat 
tagasi seatud eesmärk investeerida teadus- ja innovatsioonitegevusse 3 % SKPst, oleme 
praegu ebaõnnestumise teel. Programm „Horisont 2020“ on tõend selle kohta, et 
eelarvevahendid ei ole piisavad. Programm kannatas märkimisväärse ületaotlemise tõttu, sest 
Euroopa tööstuse, VKEde ja uurimisasutuste arenedes ja paremaks muutudes suurenes 
tipptaseme konkureerivate ettepanekute arv kordades. Kahjuks on alarahastamise tõttu paljud 
tipptasemel ettepanekud tagasi lükatud, põhjustades kas nende hilinemise või luhtumise. 
Komisjoni enda hinnangul oleks programmi „Horisont 2020“ raames kõigi tipptasemel 
ettepanekute rahastamiseks olnud vaja üle 160 miljardi euro.

Seepärast teeb raportöör ettepaneku suurendada programmi „Euroopa horisont“ eelarvet 
120 miljardi euroni püsivhindades. Tähtis on rõhutada, et see summa on ikkagi väiksem kui 
programmi toimimiseks optimaalne summa, ja sellega pannakse nõukogu võetud kohustus 
saavutada 3 % eesmärk lihtsalt arvudesse. Selline eelarve peaks võimaldama programmiga 
„Euroopa horisont“ tipptaseme, ühise teadustegevuse, kasvava ja läbimurdelise innovatsiooni 
valdkonnas rohkem saavutada, toetades energia-, digiteerimise, julgeoleku- ja 
kliimaeesmärkide saavutamist Euroopa kodanike jaoks. Raportöör kutsub nõukogu üles 
täitma institutsioonidevaheliste läbirääkimiste ajal oma kohustusi.

Tõhusa strateegilise planeerimise protsessi tagamine

Raportöör leiab, et strateegilise planeerimise protsessi sisu ja eesmärgid on komisjoni 
ettepanekus üsna ebamäärased. Kuigi ta saab aru, et programmi rakendamisel on vaja teatavat 
paindlikkust, ei poolda ta nn carte blanche’i, mille puhul prioriteetide üle otsustatakse 
strateegilise planeerimise käigus ja tööprogrammides ilma parlamendipoolse järelevalveta. 
See kehtib ka juhul, kui protsessi käigus määratakse kindlaks programmi rakendamise 
olulised elemendid, nagu missioonid ja strateegilised partnerlused. Selliste elementide 
määratlemine on kaasseadusandjate eesõigus ja nii see peaks ka jääma. Samuti on raportöör 
kindlal veendumusel, et strateegiline planeerimine peaks hõlmama paremini struktureeritud 
konsulteerimist kaasseadusandjate ja komisjoni vahel. Just neil põhjustel teeb raportöör 
ettepaneku, et strateegiline planeerimine esitataks delegeeritud õigusaktis, võimaldades seega 
parlamendil ja nõukogul enne rakendamist oma nõusolek anda. 

Lisaks on programmi „Horisont 2020“ kritiseeritud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide 
koostöö ebapiisava läbipaistvuse pärast, eriti seoses komiteemenetluse ja tööprogrammide 
koostamisega. Raportöör loodab, et see ettepanek aitab olukorda parandada, andes suurema 
kindluse sidusrühmadele, kellega protsessi käigus koos nii Euroopa Parlamendi kui ka 
nõukoguga konsulteeritakse.

Samuti ei saa komisjoni ettepanekust täiesti selgeks, mida strateegiline planeerimine hõlmaks. 
Raportöör usub, et see peaks sisaldama selget õiguslikku määratlust ning missioonide ja 
partnerluste loetelusid ning selgitama olemasolevaid mehhanisme, et toetada sidemeid teiste 
ELi fondidega, nagu struktuurifondid ja programm „Loov Euroopa“.

Koostöö tugevdamine strateegiliste partnerluste abil
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Sama ebamäärane on ka programmi „Euroopa horisont“ partnerluste roll. Ühised 
tehnoloogiaalgatused on olnud programmi „Horisont 2020“ edukuse lahutamatu osa. Need on 
olnud eriti kasulikud valdkondades, kus liidus esineb teadus- ja arendustegevuse puudujääke 
ning mis pakuvad vajalikke avaliku ja erasektori koostööplatvorme, mis võimendavad 
investeeringuid ja loovad lisaväärtust. Seepärast peab raportöör oluliseks, et programm 
„Euroopa horisont“ tagaks nende ühiste tehnoloogiaalgatuste järjepidevuse, mis on olnud eriti 
edukad. 

Sama kehtib Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kohta. EIT teadmis- ja innovaatikakogukondade ülesanne on 
pakkuda lahendusi ühiskonna ees seisvatele kõige pakilisematele üleilmsetele probleemidele. 
EIT teadmis- ja innovaatikakogukonnad juba tegelevadki üleilmsete probleemidega ning 
nende tegevus peaks jätkuma ja neid tuleks tugevdada. Lisaks sellele on EIT kui Euroopa 
suurim innovatsioonivõrgustik kõige sobivam, et täita olulist rolli programmi prioriteedis 
„Euroopa innovatsiooni ökosüsteemid“. Seetõttu suurendab raportöör EIT eelarvet, et 
võimaldada selle jätkuvat tegevust, mis hõlmab haridust, teadus- ja innovatsioonitegevust, 
ning praegu ettevalmistatavate uute teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse alustamist, 
sealhulgas rände ning kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas. 

Uued teadus- ja innovatsioonitegevuse mehhanismid: teadus- ja innovatsioonitegevuse 
loogika ja Euroopa innovatsiooninõukogu kiirtee

Eelarve kavandatud suurendamisega eraldataks ka rohkem vahendeid programmi uuele 
korraldusele, st teadus- ja innovatsioonitegevuse kiirteele. See toetab täiendavaid altpoolt 
tulevaid koostööprojekte tugeva eelisega: toetuse andmiseks läheb kuni kuus kuud. Seda 
korraldust tuleks rakendada 15 %-l kõigist teemavaldkondade, Euroopa 
innovatsiooninõukogu ja „Tipp-pädevuste levitamise“ osa teadus- ja innovatsioonitegevuse 
meetmetest, pakkudes taotlejatele kiiremat juurdepääsu rahalistele vahenditele, eelkõige 
vähem arenenud liikmesriikides, et testida oma ideid alates alusuuringutest kuni turulähedaste 
rakendusteni.

Euroopas ei toetata turgu, mis loob murrangulist innovatsiooni. Selle puuduse kõrvaldamiseks 
on Euroopa Komisjon välja pakkunud uue vahendi – Euroopa innovatsiooninõukogu. 
Raportöör nõustub vahendi eesmärgiga, kuid leiab, et ettepanek ei vasta täielikult olulistele 
rakendamist puudutavatele küsimustele. Mõned aspektid, mida tuleks Euroopa 
innovatsiooninõukogu tõhusaks rakendamiseks selgitada, hõlmavad rahastamisvahendite 
innovatsioonieesmärke toote, protsessi, turustamise ja teenuste vallas; sihtrühmade ja nende 
erivajaduste eristamist ning programmijuhtide rolli ja kavandatud segatoetuse (toetus, 
omakapital, laen ja tagatis) toimimist. Samuti on oluline, et kehtestatakse süstemaatilise ja 
reaalajas hindamise usaldusväärne mehhanism, et tagada kiire poliitiline ja oma vahenditest 
õppimise protsess, sealhulgas selgelt määratletud näitajate kasutamine. Majanduslike ja 
valdkondlike lähenemisviiside täiendamiseks peaks EIC nõuandekogusse kuuluma 
teaduseksperdid, kellel on põhjalikud teadmised innovatsioonipoliitika ja -mudelite kohta. 
Raportöör tugevdas ka seoseid EIC ning programmi teiste osade ja ELi fondide, eelkõige EIT 
ja InvestEU vahel. 

Loovuse edendamine ja kultuuripärandi säilitamine: kultuuri- ja loomemajanduse 
potentsiaal 
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Kultuuri- ja loomemajandus põhineb kultuuriväärtustel, individuaalsel loovusel, oskustel ja 
andel, mis võivad luua rikkust ja töökohti See hõlmab arhitektuuri, arhiive ja raamatukogusid, 
kunstkäsitööd, audiovisuaalsektorit (sh film, televisioon, videomängud ja multimeedia), 
kultuuripärandit, disaini, moodi, festivale, muusikat, etenduskunsti, raamatuid ja kirjastamist, 
raadiot ja kujutavat kunsti. Loovus on digitaalrevolutsiooni peamine tegur mitte ainult selle 
väärtusese tõttu, mida see loob, vaid ka selle asendamatu panuse tõttu muutuvasse ühiskonda, 
kus tehisintellekt muudab vajalikke oskusi. Kultuuri- ja loomemajandus on majanduskasvu 
tegur ja mõjutab innovatsiooni paljudes tööstusharudes, nt disaini laiem kasutamine töötlevas 
tööstuses (autotööstus, lennundus, ravimid, tarbekaubad) lisab toodetele, teenustele, 
tehnoloogiale, protsessidele ja turustruktuuridele väärtust. Euroopa Parlament on oma 
raportis, mis käsitleb vajadust sidusa ELi kultuuri- ja loomemajanduse poliitika järele, 
kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali juba tunnustanud. Innovaatiline ja teadusuuringutele 
orienteeritud Euroopa kultuuri- ja loomemajandus on ka suuteline säilitama keelelist ja 
kultuurilist mitmekesisust ja paljusust. Programmis „Euroopa horisont“ tuleks kultuuri- ja 
loomemajanduse innovatsioonipotentsiaali täielikult ära kasutada, tunnistades loovuse ja 
disaini valdkondadevaheliseks küsimuseks, mis integreeritakse läbivalt programmi 
projektidesse, et edendada uusi tehnoloogiaid, ärimudeleid ja pädevusi, samuti selleks, et 
muuta loomingulised ja valdkondadevahelised lahendused majanduslikuks ja sotsiaalseks 
väärtuseks. Kultuuripärand on kultuuri- ja loomemajanduse lahutamatu osa ning selle 
kasutamist ja kaitsmist tuleks tugevdada. Selleks et hõlbustada teaduskoostööd, oskusteabe, 
traditsiooniliste oskuste ja sisu vahetamist, tegi raportöör ka ettepaneku, et loodaks Cultural 
Heritage Cloud (kultuuripärandi pilv).

Kliimaeesmärkide ja ELi konkurentsivõime toetamine CO2-heite vähendamise kaudu

Pariisi kokkuleppe ja Euroopa uuendatud heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) tõhus 
rakendamine nõuab rohkem integreeritud ja diferentseeritud lähenemisviisi, mis on Euroopa 
konkurentsivõime säilitamise võti.
Energiasüsteemi muutmine peab toimuma tehnoloogia, taristu ning turu, poliitika ja 
õigusraamistike koostoimes. Elektrienergia, kütte-, tööstus-, gaasi- ja transpordisektori CO2-
heite vähendamine peaks olema teemavaldkonna „Kliima, energia ja liikuvuse“ prioriteet. ELi 
energiamahuka tootmissektori kohustuslikul panusel CO2-heite vähendamisse on suur 
potentsiaal, kuid see on üleilmse toheda konkurentsi valguses ka üks suuri väljakutseid. 
Seetõttu teeb raportöör ettepaneku tõhustada tööstuses CO2-heite vähendamist, luues uue 
sekkumisvaldkonna „tööstusrajatised ümberkujundatavas energiasüsteemis“.

Vähem arenenud liikmesriikide osaluse suurendamine, vähendades samal ajal 
teadusuuringute ja innovatsiooni lõhet Euroopas 

Teadus- ja innovatsioonitegevuse tulemuslikkus on seotud riiklike teadus- ja 
innovatsioonisüsteemide tõhususega. Raportöör on veendunud, et praegused programmi 
„Horisont 2020“ rahastamisvahendid ei toeta neid liikmesriike riikliku süsteemi tugevdamisel 
ega lahenda ka nende väga vähest programmis osalemist, mis on alla 5 %. Käesolevas raportis 
avas raportöör vähem arenenud liikmesriikide jaoks uue ukse, mille kaudu taotleda 
rahastamist, et välja töötada tipptasemel teadus- ja innovatsioonialgatusi, mis täiendavad 
prioriteedis „Tipp-pädevuste levitamine“ juba olemasolevaid kavu, näiteks liitumine ja 
mestimine. Oluline on rõhutada, et prioriteedi „Tipptaseme levitamine“ raames võetavad 
meetmed peaksid olema selgelt seotud riiklike ja piirkondlike tipptaseme strateegiatega, et 
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saavutada programmi „Euroopa horisont“ ja struktuurifondide vaheline koostoime. Nüüd on 
see lihtsam, sest ettepanekuga lubatakse korraldusasutustel kuni 5 % oma eraldistest ühest 
fondist teise üle kanda, mis võimendab investeeringuid, soodustades teadus- ja 
innovatsioonitegevust vähem arenenud piirkondades. 

Järeldus

Raportöör usub, et kuigi õigusaktide kvaliteeti ei tohiks kahjustada, on samuti oluline mõista, 
et tänapäeva olukorras, eriti teadus- ja arendustegevuse maailmas, muutub taustsüsteem 
kiiresti (mõnikord järsult) ja investeeringud võidakse kiiresti kaotada. Seetõttu on nii 
järjepidevuse kui ka turvalisuse tagamiseks hädavajalik õigusaktide kiire jõustamine ja 
järjepidev rakendamine.

Käesolev raporti projekt põhineb mõnel olulisel põhimõttel.

Kiirus: programmi „Euroopa horisont“ edu sõltub programmide suutlikkusest kiirelt 
reageerida teadlaste ja tööstuse vajadustele toetuste andmise kiirema ajakava ja rohkem alt 
ülespoole suunatud kavade abil.

Lihtsus: on oluline, et programmi „Euroopa horisont“ rakendataks lihtsal, arusaadaval ja 
hõlpsasti kasutataval viisil, eriti ülikoolide, teadusorganisatsioonide, idufirmade ja VKEde 
jaoks.

Spekter: programm „Euroopa horisont“ peaks toetama teadus ja innovatsioonitegevust kõigil 
tehnilise valmiduse tasemetel ning peaks käima projektidega kaasas alates nende loomisest ja 
kogu rakendamise vältel, pakkudes vajaduse korral rahastamist. Samuti peaks see toetama nii 
murrangulist kui ka järkjärgulist innovatsiooni.

Suurus: uus raamprogramm peaks olema ambitsioonikam kui selle eelkäija ja selle eelarve 
suurus peaks olema vastavuses sellele pandud poliitiliste edasipüüdlike eesmärkide ja 
ülesannetega. 

Raportöör ootab huviga järgmisi samme raamprogrammi terviklikul ja tõhusal rakendamisel 
ning loodab kõigi poolte võrdsele heale tahtele.
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