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SHORT JUSTIFICATION

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed.

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7

(7) Raamprogrammi ühiste eesmärkide 
saavutamiseks tuleks rakendada 
eriprogramme "Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse ja programm", "Info- ja 
sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm" 
ja "Arukas energeetika – Euroopa".

(7) Raamprogrammi ühiste eesmärkide 
saavutamiseks tuleks rakendada 
eriprogramme "Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programm", "Info- ja 
sidetehnoloogia poliitika toetusprogramm",
"Arukas energeetika – Euroopa" ja 
"Ökouuenduste programm".

Justification

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) Komisjoni töödokumendis 
"Rohelised ostud! Keskkonnateadlike 
riigihangete käsiraamat" ('Buying green! 
A handbook on environmental public 
procurement')1 määratletakse rida 
kohalikele asutustele suunatud menetlusi, 
mis on kohaldatavad ka ettevõtjatele, et 
aidata neil edukalt algatada ökoloogiliste 
põhimõtetega kooskõlas olevat hangete 
poliitikat. 
___________

  
1 ELTs seni avaldamata.
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1SEK(2004)1050.

Justification

The document is useful for extending the scope of environmental technologies.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 24 a (uus)

(24 a) Kulud tekivad siis, kui reostuse ja 
ebapiisava keskkonnakaitse ja/või 
ebatervislike tarbimisharjumuste tagajärjel 
esinevad terviseprobleemid. Selliste kulude 
minimeerimiseks ja nende ühiskonna 
kanda jätmise vältimiseks on vaja 
investeerida tervisesse. Heade tavade 
vahetuse toetamiseks tuleks luua 
võrgustikud.

Justification

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 42 a (uus)

(42 a) "Made in Europe" peaks tähendama 
head kvaliteeti: keskkonnasõbralikkust, 
tervislikkust ja säästvust. Kvaliteedimärke 
ja märgistamist tuleks kasutada nende 
kvaliteedistandardite näitamiseks ning 
tarbijate teavitamiseks toodete omadustest 
ja tootmismeetodist, võimaldades muuta 
investeeringud kvaliteeti tulusaks.

Justification

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 lõige 2

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 



PE 362.658v02-00 6/17 AD\588970ET.doc

ET

arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline sotsiaalmajandus 
koos keskkonna kvaliteedi tõstmise ja 
kõrgetasemelise kaitsega.

arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline sotsiaalmajandus 
koos keskkonna ja tervise kvaliteedi 
tõstmise ja kõrgetasemelise kaitsega.

Justification

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõige 1 

1. Raamprogrammil on järgmised 
eesmärgid:

1. Raamprogrammil on järgmised 
eesmärgid:

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

b) edendada uuendustegevust, sh 
ökouuendusi;

b) edendada uuendustegevust, eelkõige
ökouuendusi, mis on suunatud 
kvaliteettoodete arendamisele;

c) kiirendada konkurentsivõimelise, 
uuendusliku ja laiahaardelise infoühiskonna 
arenemist;

c) kiirendada konkurentsivõimelise, 
uuendusliku ja laiahaardelise infoühiskonna 
arenemist;

d) edendada energiatõhusust ning uute ja 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu 
kõigis sektorites, sealhulgas transpordis.

d) edendada energiatõhusust ning uute ja 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu 
kõigis sektorites, sealhulgas transpordis, et 
tõhusalt võidelda kliimamuutuste vastu;
d a) kasutada energia- ja 
transpordisüsteemide vältimatut 
ümberkujundamist Lissaboni strateegia 
edasiviiva jõuna, et edendada 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
suurendada eksporti;
d b) ergutada kvaliteedimärkide 
väljaarendamist, et näidata toodete 
kvaliteeti seoses keskkonda ja tervist 
puudutavate omaduste ning 
tootmismeetodiga.
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Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) ökouuenduste programm.

Justification

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõige 1

1. Tööprogrammide rakendusmeetmed 
võivad olla järgmised:

1. Tööprogrammide rakendusmeetmed 
võivad olla järgmised:

a) VKEdele ettenähtud ühenduse 
rahastamisvahendid;

a) VKEdele ettenähtud ühenduse 
rahastamisvahendid;

b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi;

b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi, sh võrgustike 
loomine heade tavade vahetuseks haiguste 
ärahoidmise ja ravi valdkonnas;

c) katseprojektid, tehnoloogia 
turustamisprojektid ja muud meetmed 
uuenduste kasutuselevõtu toetamiseks;

c) katseprojektid, tehnoloogia 
turustamisprojektid ja muud meetmed 
uuenduste kasutuselevõtu toetamiseks;

d) poliitikasuundade analüüsimine, 
arendamine ja koordineerimine osalevate 
riikidega;

d) poliitikasuundade analüüsimine, 
arendamine ja koordineerimine osalevate 
riikidega ning algatused toodete 
keskkonna- ja tervisekulude kohaseks 
kajastamiseks;

e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine;

e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine, sh kvaliteedimärkide 
loomine, pidades silmas keskkonnamõju, 
energiatõhusust, tootmismeetodeid ning 
mõju tervisele;

f) liikmesriikide või piirkondade 
ühistegevuse toetamine;

f) liikmesriikide või piirkondade 
ühistegevuse toetamine;

g) hangete tegemine liikmesriikide koostöös 
valminud tehniliste kirjelduste alusel;

g) hangete tegemine liikmesriikide koostöös 
valminud tehniliste kirjelduste, sealhulgas 
keskkonnakriteeriumite alusel eesmärgiga 
arendada turge uuenduslikele ja rohelistele 
toodetele;

h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
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piirkondlikul tasandil. piirkondlikul tasandil.

Justification

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõige 2

2. Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, 
mis on esitatud II jaotise I, II ja III peatüki 2. 
jaos, võib rakendada iga eriprogrammi 
korral, kui asjaomane tööprogramm seda ette 
näeb.

2. Neid ja täiendavaid rakendusmeetmeid, 
mis on esitatud II jaotise I, II, III ja IV 
peatüki 2. jaos, võib rakendada iga 
eriprogrammi korral, kui asjaomane 
tööprogramm seda ette näeb.

Justification

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Muudatusettepanek 10
Artikli 10 lõike 2 punkt a

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
sh ökouuendustesse;

a) juurdepääs rahalistele vahenditele, et 
toetada asutamisel olevaid ja arenevaid 
VKEsid ning investeerida uuendustegevusse, 
eelkõige ökouuendustesse;

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti suhtes.)

Justification

Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 lõike 2 punktid c ja d 

c) uuenduste, sh ökouuenduste juurutamine c) uuenduste, sh ökouuenduste juurutamine 
ettevõtetes ning investeeringud 
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ettevõtetes; kvaliteettoodete arendamisse;
d) ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur; d) ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur, mis 

põhineb investeeringutel kvaliteeti;

Justification

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Muudatusettepanek 12
Artikli 13 punkt c a (uus)

c a) ettevõtjate osalemise edendamine 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) rahalise 
toetuse, riigihangete ning tehnilise ja 
informatiivse toetuse abil. 

Justification

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.

Muudatusettepanek 13
Artikli 13 punkt f a (uus)

f a) roheliste toodete ja muude 
kvaliteettoodete arendamine ja turustamine 
ning kvaliteedimärkide ja märgistuse 
kasutamine tarbijate teadlikkuse 
tõstmiseks. 

Justification

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe.

Muudatusettepanek 14
Artikli 14 punkt a

a) ettevõtlusvaimu, -oskuste ja -kultuuri a) ettevõtlusvaimu, -oskuste ja -kultuuri 
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edendamine ning ettevõtlusega seotud riski 
ja kasu tasakaalustamine, eelkõige noorte 
ettevõtjate jaoks;

edendamine ka ettevõtete sotsiaalset ja 
keskkonnaalast vastutust käsitleva poliitika 
rakendamise abil ning ettevõtlusega seotud 
riski ja kasu tasakaalustamine, eelkõige 
noorte ettevõtjate jaoks;

Justification

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.

Muudatusettepanek 15
Artikli 14 punkt c a (uus)

c a) ökouuenduslike toodete ja tavade 
väljaarendamise toetamine.

Justification

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Muudatusettepanek 16
Artikli 20 lõike 2 punkt b

b) uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste 
edasiandmise teenused;

b) uuenduste, tehnoloogia – sealhulgas 
keskkonnatehnoloogia – ja teadmiste 
edasiandmise teenused;

Justification

It is important to take account of environmental technologies.

Muudatusettepanek 17
Artikli 31 lõike 1 punkt b

b) meetmed heade tavade, teadmiste ja 
kogemuste levitamiseks kogu ühenduses;

b) meetmed heade tavade, teadmiste ja 
kogemuste levitamiseks kogu ühenduses, 
muu hulgas haiguste ärahoidmise ja tõrje
valdkonnas heade tavade vahetuseks 
mõeldud võrgustike loomise teel;
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Justification

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Muudatusettepanek 18
Artikli 41 punkt c a (uus)

c a) tarbijate teavitamine erinevate 
transpordiliikide keskkonnamõjust 
märgistuse abil, mis näitavad 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid 
kilomeetri kohta.

Justification

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Muudatusettepanek 19
II jaotise III a peatüki artikkel 45 a (uus)

III a peatükk
Ökouuenduste programm

1. JAGU
EESMÄRGID JA 

TEGEVUSVALDKONNAD
Artikkel 45 a

Algatamine ja eesmärgid
1. Käesolevaga algatatakse programm 
ökouuenduste ja keskkonnatehnoloogiate 
toetamiseks, edaspidi "ökouuenduste 
programm".
2. Ökouuenduste programmiga nähakse 
ette meetmed eelkõige selleks, et:
a) anda panus kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamisse;
b) toetada ökouuendusi ja 
keskkonnatehnoloogiaid;
c) toetada Euroopa Liidu 
keskkonnatehnoloogia tegevuskava (ETAP) 
eesmärke.



PE 362.658v02-00 12/17 AD\588970ET.doc

ET

Justification

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Muudatusettepanek 20
II jaotise III a peatüki artikkel 45 b (uus)

Artikkel 45 b
Tegevuse eesmärgid

Ökouuenduste programmi tegevuse 
eesmärk on:
a) anda panus ühenduse
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamisse, ajakohastamisse 
ja arendamisse, eriti seoses keskkonna 
integreerimisega muude valdkondade 
poliitikasse, ning ühenduse säästvasse 
arengusse;
b) edendada liikmesriikides investeeringuid 
ökouuendustesse ja 
keskkonnatehnoloogiatesse, kaotades lõhe 
uuenduslike tehnoloogiate eduka esitlemise 
ning nende tõhusa ja ulatusliku kasutusele 
võtmise vahel turul, et suurendada avaliku 
ja erasektori investeeringuid, edendada 
tähtsamaid strateegilisi tehnoloogiaid, 
vähendada kulusid, suurendada 
turukogemust ning anda panus 
finantsriskide ja muude seda liiki 
investeeringuid takistavate tajutavate 
riskide ja tõkete vähendamisse;
c) kaotada tõkked, mis takistavad 
keskkonnatehnoloogiatel turu hõlvamist, 
toetades nende tehnoloogiate arendamist ja 
kasutusele võtmist ning püüdes paremini 
kajastada toodete ja teenuste 
keskkonnakulusid.

Muudatusettepanek 21
II jaotise III a peatüki artikkel 45 c (uus)

Artikkel 45 c
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Projektid ja meetmed
2. Ökouuenduste ja 
keskkonnatehnoloogiatega seotud meetmed 
võivad hõlmata järgmist:
– keskkonna ja säästva arengu alaste 
kaalutluste arvestamist maakasutuse 
arendamisel ja kavandamisel, sh linna- ja 
rannikualadel, või
– põhjavee ja pinnavee säästva 
majandamise edendamist või
– majandustegevuse keskkonnamõju 
minimeerimist, eelkõige arendades 
keskkonnasäästlikke ja madala 
riskiastmega tehnoloogiaid ja keskendudes 
ennetavatele meetmetele, kaasa arvatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisele, või
– igat liiki jäätmete tekkimise ennetamist, 
nende korduv- ja taaskasutusse võtmist 
ning keskkonnaohutu jäätmevoogude 
käitlemise tagamist, või
– toodete keskkonnamõju vähendamist 
integreeritud lähenemisviisi abil tootmisele, 
turustamisele, tarbimisele ja käitlemisele 
nende kasutamisea lõpus, kaasa arvatud 
keskkonnasõbralike toodete arendamine.

Muudatusettepanek 22
II jaotise III a peatüki artikkel 45 d (uus)

2. JAGU
RAKENDAMINE

Artikkel 45 d
VKEdele ettenähtud ühenduse 

rahastamisvahendite täiendav roll
Artiklis 16 osutatud VKEdele ettenähtud 
ühenduse rahastamisvahendid toetavad 
täiendavalt keskkonnatehnoloogiate 
arendamist ja kasutusele võtmist VKEde 
poolt.
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Muudatusettepanek 23
II jaotise III a peatüki artikkel 45 e (uus)

Artikkel 45 e
Edendamis- ja levitamisprojektid

Toetatakse järgmist tegevust:
a) oskusteabe ja heade tavade edendamist, 
kaasates tootjaid ja tarbijaid, ning 
kogemuste vahetamist ökouuenduste 
programmi alusel rahastatavate meetmete 
ja projektide raames;
b) meetmete rakendamise ja nende poolt 
ühenduse keskkonnapoliitika 
arendamisesse antava panuse, 
assigneeringute kasutamise ning ühenduse 
õiguslike ja tugimeetmete mõju hindamist 
ja seiret;
c) teabe levitamist omandatud üldiste 
kogemuste ja keskkonnatehnoloogiaid 
edendavate meetmete abil saadud tulemuste 
kohta, eelkõige turu hõlvamise 
kiirendamiseks ning investeeringute 
ergutamiseks, et hõlbustada üleminekut 
puhtamate tehnoloogiate esitlemiselt nende 
turustamisele.

Muudatusettepanek 24
II jaotise III a peatüki artikkel 45 f (uus)

Artikkel 45 f
Tehnoloogia turustusprojektid

Ühenduse toetust antakse meetmetele ja 
projektidele, mis käsitlevad selliste 
ühenduse tasandil oluliste, äsja 
väljatöötatud keskkonnatehnoloogiate 
esmakordset turule viimist, mille eesmärk 
on edendada protsesse või tooteid, mille 
tehniline tutvustamine on olnud edukas, 
kuid mis finantsriski tõttu ei ole veel turgu 
hõlvanud, seega võtab ühendus enda kanda 
osa teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja tutvustamistegevuse tulemuste 
majandusliku ekspluatatsiooniga seotud 



AD\588970ET.doc 15/17 PE 362.658v02-00

ET

riskidest.

Muudatusettepanek 25
II jaotise III a peatüki artikkel 45 g (uus)

3. JAGU
TÖÖPROGRAMM

Artikkel 45 g
Tööprogramm

Tööprogrammiga nähakse ette iga 
konkreetset meedet käsitlevad eeskirjad, 
artiklis 45 a sätestatud eesmärkide 
rakendusmeetmed, samuti rakendus- ja 
rahastamiskord ning osalemiseeskirjad. 
Programmis määratakse kindlaks 
valikukriteeriumid, mis kajastavad 
ökouuenduste programmi eesmärke, ning 
sätestatakse tööprogrammi rakendamise 
soovituslik ajakava, eelkõige seoses 
pakkumiskutsete sisuga.

Muudatusettepanek 26
Artikli 46 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) ökouuenduste programmi puhul 
ökouuenduste programmi 
korralduskomitee (ECOIPC);

Muudatusettepanek 27
I lisa

Soovituslikud eelarvelised assigneeringud 
on konkreetsete programmide jaoks 
järgmised:

Soovituslikud eelarvelised assigneeringud 
on konkreetsete programmide jaoks 
järgmised:

a) 2631 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest kuni 520 miljonit 

a) 2 111 miljonit eurot ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programmi eesmärkide 
saavutamiseks, millest kuni 300 miljonit 
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suunatakse ökouuenduste edendamiseks; suunatakse uuenduste edendamiseks 
tervishoiu valdkonnas;

b) 801,6 miljonit eurot side- ja 
infotehnoloogiapoliitika toetusprogrammi 
eesmärkide saavutamiseks;

b) 801,6 miljonit eurot side- ja 
infotehnoloogiapoliitika toetusprogrammi 
eesmärkide saavutamiseks;

c) 780 miljonit eurot programmi „Arukas 
energeetika – Euroopa“ eesmärkide 
saavutamiseks.

c) 780 miljonit eurot programmi „Arukas 
energeetika – Euroopa“ eesmärkide 
saavutamiseks.

c a) 520 miljonit eurot ökouuenduste 
programmi eesmärkide saavutamiseks.

Justification

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.
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