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Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 5

(5) Arvestades kõigi ühenduse strateegiate 
vajadusi seoses teadusuuringutega ja 
tuginedes Euroopa tööstuse, 
teadusringkondade, ülikoolide ja teiste asjast 
huvitatud ringkondade ulatuslikule toetusele, 
peaks ühendus seadma seitsmenda 
raamprogrammiga saavutatavad teaduslikud 
ja tehnoloogilised eesmärgid aastateks 
2007–2013.

(5) Arvestades kõigi ühenduse strateegiate 
vajadusi seoses teadusuuringutega ja 
tuginedes Euroopa tööstuse, 
teadusringkondade, ülikoolide ja teiste asjast 
huvitatud ringkondade ulatuslikule toetusele, 
peaks ühendus seadma seitsmenda 
raamprogrammiga saavutatavad teaduslikud 
ja tehnoloogilised eesmärgid ning rahaliste 
vahenditega seonduvad eesmärgid aastateks 
2007–2013.

Or. el

Justification

Upholding the Commission's proposals for the 2007-2013 financial perspective is of crucial 
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importance in order to achieve effective implementation of the 7th Framework Programme. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 6

(6) Kõnealused eesmärgid peaksid Euroopa 
teadusruumi loomisel toetuma kuuenda 
raamprogrammi saavutustele ning aitama 
kaasa Euroopa teadmistepõhise majanduse ja 
ühiskonna arendamisele. Kõnealustest 
eesmärkidest on erilise tähtsusega järgmised:

(6) Kõnealused eesmärgid peaksid Euroopa 
teadusruumi loomisel toetuma kuuenda 
raamprogrammi saavutustele ning aitama 
kaasa Euroopa teadmistepõhise majanduse ja 
ühiskonna arendamisele, millega täidetakse 
Lissaboni strateegia eesmärgid ühenduse 
kõikides valdkondlikes tegevuspõhimõtetes. 
Kõnealustest eesmärkidest on erilise 
tähtsusega järgmised:

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 12 a (uus)

(12a) Kuuenda ja seitsmenda 
raamprogrammi järjepidevus 
teaduskoostöö toetusvahendite osas on 
ülimalt tähtis. Kõiki kavandatavaid 
uuendusi tuleb kohaldada üksnes 
katseliselt ning sihtotstarbelise eelarvega. 
Enamik riikidevahelisele teaduskoostööle 
eraldatud eelarvest tuleb eraldada 
olemasolevate vahendite kaudu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 17

(17) Seitsmes raamprogramm täiendab 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 

(17) Seitsmes raamprogramm täiendab 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
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vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tööhõive ja 
keskkonna valdkonnas võetavate 
meetmetega.

vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, uuenduslikul 
sekkumistegevusel ning 
põllumajandustoodete uute kasutuste ja 
perspektiivide alasel teadustegevusel 
põhineva Euroopa põllumajandusmudeli 
kontekstis põllumajanduse, hariduse, 
koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tööhõive ja 
keskkonna valdkonnas võetavate 
meetmetega.

Or. el

Justification

It is fundamental to define the method of linking agricultural policy to research policy so as to 
clarify the field of application of the 7th FP in the agricultural sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 19

(19) Arvestades ulatuslikult toetatavat 
raamprogrammi meetmete reguleerimisala 
laiendamist, riikliku ja erainvesteeringute 
rahastamise võimendavat mõju, uute 
teaduse- ja tehnoloogiaalaste küsimuste
lahendamise vajadust ühenduses, ühenduse 
tähtsat osa Euroopa teadusuuringute 
süsteemi tõhusamaks ja tulemuslikumaks 
muutmisel ja seitsmenda raamprogrammi 
panust Lissaboni strateegia hoogustamiseks, 
on tungiv vajadus kahekordistada EL
teadusuuringute eelarvet.

(19) Arvestades ulatuslikult toetatavat 
raamprogrammi meetmete reguleerimisala 
laiendamist, riikliku ja erainvesteeringute 
rahastamise võimendavat mõju, uute teadus-
ja tehnoloogiaküsimuste lahendamise 
vajadust ühenduses, ühenduse tähtsat osa 
Euroopa teadusuuringute süsteemi 
tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmisel 
ja seitsmenda raamprogrammi panust 
Lissaboni strateegia hoogustamiseks, on 
tungiv vajadus vähemalt kahekordistada ELi
teadusuuringute eelarvet.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 20 a (uus)

(20a) Integreeritud projektid ei tähenda 
osaliste ja/või eelarve poolest alati suuri 
projekte. Projekti suurus oleneb selle 
ulatusest, eesmärkidest ja 
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teemavaldkonnast. Eduka integreeritud 
projekti puhul on otsustav vajaliku kriitilise 
massi mobiliseerimine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 20 b (uus)

(20b) Lahendada tuleb iga vahendi selge 
määratlemine ja ulatus. Seitsmenda 
raamprogrammi rakendusetapis ei tohi olla 
enam muudatusi ega lahtisi küsimusi. 
Kehtestatud reegleid tuleb säilitada kogu 
programmi vältel. Kõik vahendite ja 
reeglitega seonduvad määramatused tuleb 
selgitada juba kuuendas raamprogrammis. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõige 1

1. Komisjon annab välisekspertide abiga
hiljemalt 2010. aastaks raamprogrammi ja 
selle eriprogrammide kohta vahehinnangu, 
mis käsitleb käimasolevate teadusuuringute 
kvaliteeti ja seatud eesmärkide saavutamist.

1. Komisjon annab väliseksperte ja 
kodanikuühiskonda kaasavas 
osalusprotsessis hiljemalt 2010. aastaks 
raamprogrammi ja selle eriprogrammide 
kohta vahehinnangu, mis käsitleb 
käimasolevate teadusuuringute kvaliteeti ja 
seatud eesmärkide saavutamist.

Or. en

Justification

Civil society should participate in the process of evaluation to ensure transparency and 
democracy in the decisions concerning the EU-research funds. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 20
I lisa, I KOOSTÖÖ, Rahvusvaheline koostöö, punktid 2 ja 3 (uus)
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Rahvusvaheline koostöö Rahvusvaheline koostöö
Raamprogrammi käesoleva osa kohane 
rahvusvaheline koostöö tähendab järgmist:

Raamprogrammi käesoleva osa kohane 
rahvusvaheline koostöö tähendab järgmist:

kõnealustes valdkondades toimuva tegevuse 
avamine kõikide kolmandate riikide 
teadlastele ja teadusasutustele, et ergutada 
neid seda võimalust ära kasutama. 

kõnealustes valdkondades toimuva tegevuse 
avamine kõikide kolmandate riikide 
teadlastele ja teadusasutustele, et ergutada 
neid seda võimalust ära kasutama.

Konkreetne rahvusvaheline koostöö on 
rahvusvahelise koostöö kõige olulisem ja 
nähtavam vahend. Seda tuleb tugevdada, 
rõhutades eriti Euroopa naaberriikidele 
(Lääne-Balkani, Vahemere- ja Musta mere 
äärsed riigid) suunatud tegevust kooskõlas 
Euroopa naabruspoliitika ning teiste 
oluliste Euroopa algatustega, nagu näiteks 
2003. aasta juunis vastu võetud ELi –
Balkani riikide T&T tegevuskava.

Kolmandate riikide osalemine uue 
raamprogrammi "põhitegevustes" on 
äärmiselt oluline. Avamine ja osalemine, 
sealhulgas INCO sihtriikide 
(arengumaade) rahastamine peab jätkuma.
See avamine peab olema aga suunatum ja 
proaktiivsem, eelkõige nende riikide suhtes, 
mis esindavad konkreetsetes valdkondades 
olulist teaduspotentsiaali, mis võib Euroopa 
teadlaskonnale kasuks tulla.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Janusz Wojciechowski

Muudatusettepanek 21
I lisa, I Koostöö, Teemad, 1. Tervishoid, Eesmärk

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
suurendada tervishoiuga seotud Euroopa 
tööstusharude ja äriühingute 
konkurentsivõimet, tegeldes globaalsete 
tervishoiuküsimustega, sealhulgas puhkevate 
epideemiate küsimusega. Erilist tähelepanu 
pööratakse translatiivsetele uuringutele 
(kliiniliste rakenduste valdkonnas tehtud 
põhiavastuste translatsioon), uute raviviiside 

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
suurendada tervishoiuga seotud Euroopa 
tööstusharude ja äriühingute 
konkurentsivõimet, tegeldes globaalsete 
tervishoiuküsimustega, sealhulgas puhkevate 
epideemiate küsimusega. Erilist tähelepanu 
pööratakse translatiivsetele uuringutele 
(kliiniliste rakenduste valdkonnas tehtud 
põhiavastuste translatsioon), uute raviviiside 
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arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile.

arendamisele ja valideerimisele, haiguste ja 
invaliidsuse ennetamise ja tervise 
edendamise meetoditele, 
diagnostikavahenditele ja -tehnoloogiatele, 
samuti jätkusuutlikule ja tõhusale 
tervishoiusüsteemile. 

Or. pl

Justification

Disability prevention is just as important as the disease prevention and should therefore be 
included in the framework programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Janusz Wojciechowski

Muudatusettepanek 22
I lisa, I Koostöö, Teemad, 1. Tervishoid, Põhimõte, teine lõik

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eelkõige sellised 
vanusega seotud haigused nagu Alzheimeri 
ja Parkinsoni tõbi) seotud kliinilised 
uuringud põhinevad rahvusvahelistel mitmes 
keskuses tehtud uuringutel, et leida lühikese 
aja jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö peab 
märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks 
hõlmama suurt hulka erinevaid elanikkondi 
ja rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks on 
samuti vaja mitme riigi osalust, et 
suurendada iga uuringu puhul patsientide 
arvu. Euroopa tasandil tehtud 
tervishoiupoliitikaga seotud uuringute alusel 
saab võrrelda mudeleid, süsteeme, andmeid 
ning riiklikes andmebaasides ja biopankades 
hoitavaid patsientide materjale.

Paljude haigustega (nt reumaatilised 
haigused, vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eelkõige sellised 
vanusega seotud haigused nagu Alzheimeri 
ja Parkinsoni tõbi) seotud kliinilised 
uuringud põhinevad rahvusvahelistel mitmes 
keskuses tehtud uuringutel, et leida lühikese 
aja jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö peab 
märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks 
hõlmama suurt hulka erinevaid elanikkondi 
ja rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks on 
samuti vaja mitme riigi osalust, et 
suurendada iga uuringu puhul patsientide 
arvu. Euroopa tasandil tehtud 
tervishoiupoliitikaga seotud uuringute alusel 
saab võrrelda mudeleid, süsteeme, andmeid 
ning riiklikes andmebaasides ja biopankades 
hoitavaid patsientide materjale.

Or. pl
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Justification

The significant number of people suffering from arthritis (more than 100 million within the 
EU according to EULAR) makes it necessary to include rheumatic diseases in the framework 
programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Janusz Wojciechowski

Muudatusettepanek 23
I lisa, I Koostöö, Teemad, 1. Tervishoid, Tegevus, punkt 2, neljas taane

– Translatiivsed teadusuuringud järgmiste 
raskemate haiguste korral:  vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused; 
ja muud kroonilised haigused (nt 
osteoartriit). Arendamaks patsientidele 
suunatud strateegiaid alates ennetamisest 
kuni diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud.

– Translatiivsed teadusuuringud järgmiste 
raskemate haiguste korral:  reumaatilised 
haigused, vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused; 
ja muud kroonilised haigused (nt 
osteoartriit). Arendamaks patsientidele 
suunatud strateegiaid alates ennetamisest 
kuni diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud.

Or. pl

Justification

The significant number of people suffering from arthritis (more than 100 million within the 
EU according to EULAR) makes it necessary to include rheumatic diseases in the framework 
programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Janusz Wojciechowski

Muudatusettepanek 24
I lisa, I Koostöö, Teemad, 1. Tervishoid, Tegevus, punkt 3, teine taane

– Tervishoiusüsteemide, sh 
üleminekusüsteemide kvaliteet, tõhusus ja 
solidaarsus. Tõhusate sekkumismeetmete 
ülekandmiseks juhtimisalastesse otsustesse, 
piisavate inimressursside tagamiseks, 
kvaliteetsele tervishoiule võrdset 
juurdepääsu mõjutavate tegurite 
analüüsimiseks, kaasa arvatud elanikkonnas 
toimuvaid muutusi (nt vananemist, liikuvust 
ja migratsiooni ning töökoha vahetust) 

– Tervishoiusüsteemide, sh 
üleminekusüsteemide kvaliteet, tõhusus ja 
solidaarsus. Tõhusate sekkumismeetmete 
ülekandmiseks juhtimisalastesse otsustesse, 
piisavate inimressursside tagamiseks, 
kvaliteetsele tervishoiule materiaalsest 
seisundist või elukohast olenemata võrdset 
juurdepääsu mõjutavate tegurite 
analüüsimiseks, kaasa arvatud elanikkonnas 
toimuvaid muutusi (nt vananemist, liikuvust 
ja migratsiooni ning töökoha vahetust) 
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käsitlevad analüüsid. käsitlevad analüüsid.

Or. pl

Justification

The aim should be to make access to health care independent of material status or place of 
residence (town or village). This issue should be included under the health research 
programmes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Janusz Wojciechowski

Muudatusettepanek 25
I lisa, I Koostöö, Teemad, 1. Tervishoid, Tegevus, punkt 3, kolmas taane

– Tõhus haiguste ennetamine ja parem 
ravimite kasutamine. Rahva tervise alaste 
tõhusate sekkumismeetmete arendamine, et 
käsitleda tervishoiuga seotud ulatuslikumaid 
tegureid (stress, toitumine ja 
keskkonnategurid).

– Tõhus haiguste ja invaliidsuse ennetamine 
ja parem ravimite kasutamine. Rahva tervise 
alaste tõhusate sekkumismeetmete 
arendamine, et käsitleda tervishoiuga seotud 
ulatuslikumaid tegureid (stress, toitumine ja 
keskkonnategurid).

Or. pl

Justification

Disability prevention is just as important as the disease prevention and should therefore be 
included in the framework programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 26
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Põhimõte, 

esimene lõik

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästavatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästvatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Tervisliku toidu 
ja muude toodete jätkusuutlik tootmine, 
samuti Euroopa bioteaduste ja 
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biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu. 
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 
ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

biotehnoloogia strateegia aitavad
suurendada Euroopa biotehnoloogia ja 
toiduainetootjate, eelkõige 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu. 
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 
ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, jätkusuutlikku toiduvalikut 
ning toidu ja toitumise mõju tervisele, 
aitavad võidelda toiduainetega seotud 
tervisehäiretega (nt ülekaalulisus, allergia) ja 
nakkushaigustega (nt transmissiivne 
spongioosne entsefalopaatia, klassikaline 
lindude katk), aidates kaasa olemasolevate 
põhimõtete ja eeskirjade rakendamisele ning 
tulevaste põhimõtete ja eeskirjade 
sõnastamisele inimeste, loomade ja taimede 
tervise ning tarbijakaitse valdkonnas.

Or. en

Justification

Research in innovation should be promoted for organic farming and other low-input farming 
systems.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper

Muudatusettepanek 27
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Põhimõte, 

esimene lõik

Põhimõte Põhimõte
Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästavatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästavatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
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kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu.
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 
ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu.
Eriti tuleb julgustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete kõrget osalemistaset 
teadusuuringutes. Teadusuuringud, mis 
käsitlevad toidu ohutust ja loomade 
toiduahelat, toitumisega seotud haigusi, 
toiduvalikut ning toidu ja toitumise mõju 
tervisele, aitavad võidelda toiduainetega 
seotud tervisehäiretega (nt ülekaalulisus, 
allergia) ja nakkushaigustega (nt 
transmissiivne spongioosne entsefalopaatia, 
klassikaline lindude katk), aidates kaasa 
olemasolevate põhimõtete ja eeskirjade 
rakendamisele ning tulevaste põhimõtete ja 
eeskirjade sõnastamisele inimeste, loomade 
ja taimede tervise ning tarbijakaitse 
valdkonnas.

Or. de

Justification

The research capacities of SMEs in Europe must be used and the sharing of information 
between them encouraged.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper

Muudatusettepanek 28

I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Põhimõte, teine 
lõik

Euroopa tööstussektorite mitmekesisus 
nendes valdkondades on üks eeliseid ja 
võimalusi, kuigi sellega kaasnevad 
killustunud lähenemisviisid sarnastele 
probleemidele. Neid on parem lahendada 
suurema koostöö ja kogemuste jagamise 
abil, näiteks muudetud EL õigusaktidest 
tulenevate uute meetodite, protsesside ja 
normide alal.

Euroopa tööstussektorite mitmekesisus 
nendes valdkondades on üks eeliseid ja 
võimalusi, kuigi sellega kaasnevad 
killustunud lähenemisviisid sarnastele 
probleemidele. Neid on parem lahendada 
suurema koostöö ja kogemuste jagamise 
abil, näiteks muudetud ELi õigusaktidest 
tulenevate uute meetodite, protsesside ja 
normide alal. Sidelünkade lahendamiseks 
ning koostöö parandamiseks Euroopa 
põllumajandusuuringute valdkonnas oleks 
kasulik luua ja arendada Interneti-toega 
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platvorme.

Or. de

Justification

With a view to improving cooperation at EU level and making better use of synergies, a joint 
internet platform is an appropriate means of establishing contact.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 29
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Põhimõte, lõik 2a 

(uus)

Euroopa tööstussektorite mitmekesisus 
nendes valdkondades on üks eeliseid ja 
võimalusi, kuigi sellega kaasnevad 
killustunud lähenemisviisid sarnastele 
probleemidele. Neid on parem lahendada 
suurema koostöö ja kogemuste jagamise 
abil, näiteks muudetud EL õigusaktidest 
tulenevate uute meetodite, protsesside ja 
normide alal. 

Euroopa tööstussektorite mitmekesisus 
nendes valdkondades on üks eeliseid ja 
võimalusi, kuigi sellega kaasnevad 
killustunud lähenemisviisid sarnastele
probleemidele. Neid on parem lahendada 
suurema koostöö ja kogemuste jagamise 
abil, näiteks muudetud ELi õigusaktidest 
tulenevate uute meetodite, protsesside ja 
normide alal.

Rõhku tuleb panna ka 
rakendusuuringutele ning nende tulemuste 
optimaalsele levitamisele. Üldiselt on 
teadusuuringute tulemuste edastamine 
äärmiselt oluline, kui soovitakse, et 
teadurite jõupingutused annaksid olulise 
panuse põllumajandussektori probleemide 
ja väljakutsete lahendamisse. Samavõrd 
oluline on, et põllumajandusuuringud 
vastaksid valdkonna vajadustele, 
nõudmistele ja väljakutsetele.

Or. el

Justification

Τhe question of communication between the research and agricultural sectors and between 
research and society in general should constitute one of the key topics for examination when 
setting objectives for, planning and implementing research programmes. It is futile if research 
does not respond to the needs of farmers and the sector in general and remains divorced from 
the challenges it is required to face.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 30
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Põhimõte, kolmas 

lõik

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid 
aitavad kaasa ühiste teadustöö prioriteetide 
seadmisele sellistes valdkondades nagu 
taimegenoomika ja biotehnoloogia, 
metsandus ja metsatööstus, ülemaailmne 
loomade tervishoid, põllumajandusloomade 
kasvatamine, toiduainetööstus ja tööstuslik 
biotehnoloogia. Teadusuuringud annavad ka 
alusteadmisi, millega toetatakse: ühist 
põllumajanduspoliitikat, põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, samuti ühise 
kalanduspoliitika reformimist, mille eesmärk 
on tagada kalanduse ja akvakultuuri 
jätkusuutlik areng. Nähakse ette ka paindlik 
lahendus uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, eelkõige seoses uute sotsiaalsete 
ja majanduslike arengusuundadega.

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid 
aitavad kaasa ühiste teadustöö prioriteetide 
seadmisele sellistes valdkondades nagu 
taimegenoomika ja biotehnoloogia, 
säilitades põllumajanduses ja metsanduses 
mitte-GMO bioloogilise mitmekesisuse, 
metsandus ja metsatööstus, ülemaailmne 
loomade tervishoid, põllumajandusloomade 
kasvatamine, toiduainetööstus ja tööstuslik 
biotehnoloogia. Teadusuuringud annavad ka 
alusteadmisi, millega toetatakse: ühist 
põllumajanduspoliitikat, põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, samuti ühise 
kalanduspoliitika reformimist, mille eesmärk 
on tagada kalanduse ja akvakultuuri 
jätkusuutlik areng. Nähakse ette ka paindlik 
lahendus uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, eelkõige seoses uute sotsiaalsete 
ja majanduslike arengusuundadega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thijs Berman

Muudatusettepanek 31

I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, esimene 
lõik

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu genoomika, 
proteoomika, metaboloomika, 
metabonoomika ning süsteemibioloogia ja 
lähedased tehnoloogiad mikroorganismide, 
sealhulgas metagenoomi uuringud, taimede 
ja loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja 
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tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

säästlik kasutamine; täiustatud 
põllukultuurid ja tootmissüsteemid kogu 
oma mitmekesisuses, sealhulgas mahe- ja 
säästlik põllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, 
sealhulgas epidemioloogilised uuringud, 
vaktsiinide ja diagnooside, sh zoonooside ja 
loomasöödaga seotud haiguste uuringud; 
loomsete jäätmete ohutu kõrvaldamine; vee-
elusressursside kaitse, säästlik majandamine 
ja kasutamine, poliitikakujundajate ning 
muude põllumajanduses ja maaelu 
arendamises osalejate (maastik, 
maakorraldus jne) jaoks vajalike ning nende 
poolt nii Euroopas kui ka arengumaailmas 
kasutatavate vahendite alased 
teadusuuringud ja nende vahendite 
väljatöötamine.

Or. en

Justification

These additions clarify the content of the text and make it more specific, inter alia by 
emphasizing the need to support all aspects of genetic research and epidemiological and 
animal health research.

More attention should be given to the impact of non-indigenous species and how to manage 
on a regional and European level the problem of the harmful results of these genetically
modified plants.

Also, it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 32
I lisa, I KOOSTÖÖ, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, 

esimene lõik
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Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu genoomika, 
proteoomika, metaboloomika ning 
süsteemibioloogia ja lähedased tehnoloogiad 
mikroorganismide, taimede ja loomade 
jaoks, kaasa arvatud nende geneetiliselt 
muundamata bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine ja säästlik kasutamine ning 
põllumajandusettevõtte ja in-situ
geneetilised ressursid; täiustatud 
põllukultuurid ja tootmissüsteemid, 
sealhulgas mahepõllumajandus ja muud 
säästlikud väikese energiakuluga 
põllumajandussüsteemid, kvaliteetse 
tootmise kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu 
integreeritud areng, sealhulgas 
kodanikuühiskonna planeerimises ja 
otsustamises osalemise aspektid; loomade 
heaolu, aretamine ja tootmine; taimetervis; 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
kalandus ja akvakultuur; loomade 
nakkushaigused, sh zoonoosid; muud ohud 
toiduainete tootmise jätkusuutlikkusele 
ning toiduainetega kindlustamisele 
(sealhulgas kliimamuutus ja nafta 
ammendumine); loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine, täiustamine ja kasutamine; 
vee-elusressursside kaitse, majandamine ja 
kasutamine, poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

Or. en

Justification

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 33
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, esimene 

lõik

• Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud
bioloogiliste ressursside säästev tootmine 
ja majandamine: teadusuuringud, 
sealhulgas sellised tehnoloogiad nagu 
näiteks genoomika, proteoomika, 
metaboloomika ning süsteemibioloogia ja 
lähedased tehnoloogiad mikroorganismide, 
taimede ja loomade jaoks, kaasa arvatud 
nende bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamine; täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

• Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine 
ja majandamine: teadusuuringud, 
sealhulgas sellised tehnoloogiad nagu 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju ning geneetiliselt 
muundatud, tavapäraste ja 
mahepõllunduskultuuride 
kooseksisteerimise uuringud; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

Or. el

Justification

Τhe question of coexistence is an acutely important issue facing the agricultural sector at the 
present time and one which will also preoccupy it in the future. It is important that research 
should also begin to address it.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 34
I lisa, I KOOSTÖÖ, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, teine 

lõik

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovaatilised
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu-, kultuurilised ja 
ühiskondlikud aspektid, kaasa arvatud 
käitumis- ja tunnetuspsühholoogia; 
toitumine, toitumisega seotud haigused ja 
tervisehäired, kaasa arvatud ülekaalulisus ja 
allergiad; teatavate toiduainete ja dieetide 
kasulikkus tervisele; innovaatilised toidu ja 
sööda töötlemise, transpordi ja jaemüügi 
tehnoloogiad (sh pakendamise ja läbitava 
vahemaa vähendamine); toiduainete, 
jookide ja sööda parem kvaliteet ja ohutus, 
nii keemiline kui ka bioloogiline; toiduahela 
terviklikkus ja säästlikkus (ja kontroll); 
keskkonnamõjud inimeste/loomade 
toiduahelale ning inimeste/loomade 
toiduahela keskkonnamõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 35
I lisa, I Koostöö, Teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, kolmas 

lõik

täiustatud põllukultuurid, lähteained, 
meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide jaoks, 
kaasa arvatud innovatiivne
põllumajandustootmine, bioprotsessid ja 
biorafineerimine; biokatalüüs; metsandus 
ning metsandustooted ja -protsessid; 
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

täiustatud põllukultuurid, lähteained, 
meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
materjalide ja kemikaalide jaoks, kaasa 
arvatud innovaatiline säästlik ja taastuval 
energial põhinev põllumajandustootmine, 
bioprotsessid ja biorafineerimine; 
biokatalüüs; metsandus ning 
metsandustooted ja -protsessid; keskkonna 
parandamine ja keskkonnasäästlikum 
töötlemine.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein Mintz

Muudatusettepanek 36
II lisa, Programmide suunav jaotus; Koostöö, Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia

Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia:
2455

Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia:
2455; biotehnoloogiaprojektidele ei 
kulutata rohkem kui 50% sellest summast.

Or. en


