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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 1

1) Ühenduse eesmärk on tugevdada 
ühenduse tööstuse teaduslikke ja 
tehnoloogilisi aluseid ning kindlustada 
konkurentsivõime kõrge tase. Selleks peaks 
ühendus edendama kogu vajalikuks peetavat 
teadustegevust, ergutades eelkõige 
ettevõtjaid, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (edaspidi „VKEd“), 
uurimiskeskusi ja ülikoole nende 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega 
seotud tegevuses.

1) Ühenduse eesmärk on tugevdada 
ühenduse tööstuse teaduslikke ja 
tehnoloogilisi aluseid ning kindlustada 
konkurentsivõime kõrge tase. Selleks peaks 
ühendus edendama kogu vajalikuks peetavat 
teadustegevust, ergutades eelkõige 
ettevõtjaid, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (edaspidi “VKEd”), 
mitteärilisi uurimiskeskusi ja ülikoole nende 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega 
seotud tegevuses. 

Or. pl
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Justification

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 1 a (uus)

1a) Avaliku sektori rahastatavad 
teadusuuringud tuleb suunata peamiselt 
teadmiste suurendamisele ning üldsuse 
vajaduste ja prioriteetide täitmisele.

Or. it

Justification

It is increasingly the case that science and research are linked to competitiveness, the 
economy and industry inputs/benefits. The primary purpose of scientific research should be to 
increase knowledge.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 2

2) Lissaboni Euroopa Ülemkogu tunnustas 
teadustegevuse keskset osa 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
tagamisel ning rõhutas teadmiste ja 
innovatsiooni tähtsust majanduskasvu, 
sealhulgas tööhõive kasvu suurendamisel 
Euroopas.

2) Lissaboni Euroopa Ülemkogu tunnustas 
teadustegevuse keskset osa
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
tagamisel ning rõhutas teadmiste ja 
innovatsiooni tähtsust majandus- ja 
sotsiaalse edu, sealhulgas tööhõive kasvu 
suurendamisel Euroopas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 4 a (uus)
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4a) Euroopa Parlament on nõudnud, et EL 
oleks juhtiv keskkonnatehnoloogiate 
arendaja ja rakendaja ning säästliku 
tootmise ja tarbimise tagaja. Parlament on 
ka korduvalt rõhutanud teadusuuringute 
rolli kliimamuutustega võitlemise viiside 
väljaselgitamisel. Tehnoloogilises arengus 
vajalike edusammude saavutamiseks on 
ühendusel vaja korraldada 
märkimisväärselt palju teadusuuringuid.
Parlament on rõhutanud ka vajadust võtta 
meetmeid naiste ekspluateerimise 
takistamiseks ning välistanud 
inimkloonimise toetamise ja rahastamise 
ELi programmides.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 64
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 mitteäriliste ringkondade 
ulatuslikule toetusele, peaks ühendus 
seadma seitsmenda raamprogrammiga 
saavutatavad teaduslikud ja tehnoloogilised 
eesmärgid aastateks 2007–2013.

Or. pl

Justification

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 10

10) Tuleks suurendada kogu Euroopa 
teadustegevuse ja innovatsiooni alast 
suutlikkust ning tagada selle optimaalne 
kasutus.

10) Tuleks suurendada kogu Euroopa 
teadustegevuse ja innovatsiooni alast 
suutlikkust ning tagada selle optimaalne 
kasutus. Seoses sellega tuleks seitsmenda 
teadusuuringute ja arendustegevuse 
raamprogrammi raames ELi toetuste puhul 
VKEdele kaaluda vabastamist ettevõtte 
tulumaksust.

Or. fr

Justification

Optimal use of innovation capacities may also entail new ideas at Community level in the 
taxation field.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 10 a (uus)

10a) Võttes teadmiseks Amsterdami lepingu 
protokolli loomade kaitse ja heaolu kohta, 
tuleks edendada ja tugevdada 
teadusuuringuid alternatiivsete 
katsetamisstrateegiate ja eelkõige loomi 
mitte hõlmavate meetodite arendamiseks 
kõikides teadusuuringute valdkondades, 
vähendamaks loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, et see lõpuks 
muuga asendada.

Or. en

Justification

The Protocol on protection and welfare of animals requires the Community and the Member 
States to pay full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing policies, including research policy. The development and validation of 
alternatives to animal testing is a priority under Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, and Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC requires the 
Commission and MemberStates to encourage research into the development of alternatives. 
The objective to promote and enhance the development of non-animal methods and 
alternative testing strategies should therefore be specifically included, in particular in view of 
the requirements of Council Directive 76/768/EEC on cosmetic products, as amended, and 
the objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 12

12) Koostööd käsitlev osa peaks toetama 
riikidevahelist koostööd igal alal kogu 
Euroopa Liidus ning ka mitmes 
teemavaldkonnas vastavalt teadmiste ja 
tehnoloogia edusammudele aladel, kus 
tuleks teadusuuringuid toetada ja tugevdada, 
et lahendada Euroopa sotsiaalseid, 

12) Koostööd käsitlev osa peaks toetama
riikidevahelist koostööd igal alal kogu 
Euroopa Liidus ning ka mitmes 
teemavaldkonnas vastavalt teadmiste ja 
tehnoloogia edusammudele aladel, kus 
tuleks teadusuuringuid toetada ja tugevdada, 
et lahendada Euroopa sotsiaalseid, 
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majanduslikke, keskkonna- ja tööstusalaseid 
küsimusi.

majanduslikke, keskkonna, rahvatervise ja 
tööstusalaseid küsimusi.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 14

14) Inimesi käsitlevas osas sätestatud 
tegevus peaks soodustama üksikisikuid 
valima teadlase ametit, Euroopa teadlasi 
tuleks julgustada jääma Euroopasse, kogu 
maailma teadlased peaksid olema huvitatud 
Euroopast ning Euroopa peaks pakkuma 
suuremat huvi tippteadlastele.

14) Inimesi käsitlevas osas sätestatud 
tegevus peaks soodustama üksikisikuid 
valima teadlase ametit, Euroopa teadlasi 
tuleks julgustada jääma Euroopasse, kogu 
maailma teadlased peaksid olema huvitatud 
Euroopast ning Euroopa peaks pakkuma 
suuremat huvi tippteadlastele. Sellega seoses 
tuleks ühenduse tasandil kaaluda maksude 
ühtlustamise meetmete rakendamist 
teadlaste puhul. 

Or. fr

Justification

The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 15

15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks tugevdada VKEde 
innovatsioonialast suutlikkust ning nende 
võimalusi teadusuuringutest kasu saada; 
tuleks toetada piirkondlike 
teadusuuringukesksete rühmitiste arengut; 

15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks lihtsustada 
seitsmendale teadusuuringute ja 
arendustegevuse raamprogrammile 
juurdepääsu menetlusi; seitsmendas 
teadusuuringute ja arendustegevuse 
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tuleks ära kasutada EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täielikku potentsiaali; tuleks 
lähendada teadust ja ühiskonda, et teadus ja 
tehnoloogia integreeruksid harmooniliselt 
Euroopa ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

raamprogrammis võetud meetmete kohta 
tuleks levitada rohkem teavet; tuleks 
tugevdada VKEde innovatsioonialast 
suutlikkust ning nende võimalusi 
teadusuuringutest kasu saada; tuleks toetada 
piirkondlike teadusuuringukesksete 
rühmitiste arengut; tuleks ära kasutada EL 
ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täielikku potentsiaali; tuleks 
lähendada teadust ja ühiskonda, et teadus ja 
tehnoloogia integreeruksid harmooniliselt 
Euroopa ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

Or. fr

Justification

The realisation of the objectives will be favoured by the simplification of access procedures to 
the Seventh FPRD.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 15

15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks tugevdada VKEde 
innovatsioonialast suutlikkust ning nende 
võimalusi teadusuuringutest kasu saada; 
tuleks toetada piirkondlike 
teadusuuringukesksete rühmitiste arengut; 
tuleks ära kasutada EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täielikku potentsiaali; tuleks 
lähendada teadust ja ühiskonda, et teadus ja 
tehnoloogia integreeruksid harmooniliselt 
Euroopa ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

15) Võimekust käsitlevas osas sätestatud 
tegevusega tuleks optimeerida teadustöö 
infrastruktuure; tuleks tugevdada VKEde 
innovatsioonialast suutlikkust ning nende 
võimalusi teadusuuringutest kasu saada; 
tuleks toetada piirkondlike ja kohalike
teadusuuringukesksete rühmitiste arengut; 
tuleks ära kasutada EL ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade, sealhulgas 
kohalike keskuste teadusuuringute täielikku 
potentsiaali; tuleks lähendada teadust ja 
ühiskonda, et teadus ja tehnoloogia 
integreeruksid harmooniliselt Euroopa 
ühiskonda ning tuleks võtta 
horisontaalmeetmeid rahvusvahelise koostöö 
toetamiseks.

Or. pl

Justification

Emphasis should be placed on the development of local centres, particularly centres situated 
in the outermost regions of the EU. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 71
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, 

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 ulatuslikuma seitsmenda 
raamprogrammi panust kliimamuutustele ja 
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on tungiv vajadus kahekordistada EL 
teadusuuringute eelarvet. 

jätkusuutlikkusele ning Euroopa 
rahvastiku tervisele lahenduste leidmise 
jõupingutustesse ja Lissaboni strateegia 
hoogustamiseks on tungiv vajadus 
kahekordistada ELi teadusuuringute eelarvet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 25

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid. 
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi võetakse 
arvesse.

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning Amsterdami lepingu 
protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta 
sätestatud põhimõtteid. Teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
arvamusi võetakse arvesse.

Or. en

Justification

The fundamental ethical principle in the Protocol on protection and welfare of animals 
should be included here as well. Practical implications of these principles, also in view of the 
revision of the Commission's ethical review process, need to be taken into account in all 
research activities supported by the Framework Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 25

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid. 
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi võetakse 
arvesse.

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonis 
ning UNESCO bioeetika ja inimõiguste 
ülddeklaratsioonis sätestatud põhimõtteid.

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 25

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid. 
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi võetakse 
arvesse. 

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavad 
teadusuuringud peaksid kasu tooma 
peamiselt inimestele, ja teadusuuringute
puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid. 
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi võetakse 
arvesse.

Or. pl

Justification

Research activities should not lead to greater unemployment among EU citizens or cause 
harm to human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 27

28) Tuleks võtta asjakohaseid meetmeid 
eeskirjade eiramise ja pettuste ennetamiseks 
ning astuda vajalikke samme kadumaläinud, 
valesti makstud või ebaõigesti kasutatud 
vahendite tagasinõudmiseks vastavalt 
nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
(Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 

28) Tuleks võtta asjakohaseid meetmeid 
antud abi tõhususe ja nende vahendite 
kasutamise kontrollimiseks eeskirjade 
eiramise ja pettuste ennetamiseks ning 
astuda vajalikke samme kadumaläinud, 
valesti makstud või ebaõigesti kasutatud 
vahendite tagasinõudmiseks vastavalt 
nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
(Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest) 
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1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti 
(OLAF) juurdluste kohta.

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 
1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti 
(OLAF) juurdluste kohta.

Or. fr

Justification

From the moment when public funds are committed, it is desirable to verify the effectiveness 
of the appropriations granted in the context of research work. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 76
Artikli 2 lõige 2

2) Koostöö: kõikide riikidevahelise 
koostöö raames läbiviidud 
teadusuuringute toetamine järgmistes 
valdkondades:

a) tervishoid;

b) toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia;

c) side- ja infotehnoloogia;

d) nanoteadused, nanotehnoloogiad, 
materjalid ja uued 
tootmistehnoloogiad;

e) energeetika;
f) keskkond (sealhulgas 

kliimamuutused);

g) transport (sealhulgas lennundus);
h) sotsiaalmajandus- ja 

humanitaarteadused;
i) julgeolek ja kosmos.

2) Koostöö: kõikide riikidevahelise 
koostöö raames läbiviidud 
teadusuuringute toetamine järgmistes 
valdkondades:

a) tervishoid ja toiduained, sealhulgas 
sotsiaalsed aspektid ning info- ja 
sidetehnoloogia rakendamine; 
haiguste ravimise ja vältimise 
uuringud, sealhulgas seosed 
keskkonnategurite ja 
toitumisharjumustega, keskendudes 
tähelepanuta jäetud haigustele ja 
prioriteetravimite väljatöötamisele;

b) innovatiivsed tehnoloogiad, 
sealhulgas biotehnoloogia, info- ja 
sidetehnoloogia, nanoteadused, 
nanotehnoloogiad, materjalid ja 
uued tootmistehnoloogiad;

c) energeetika, energiatõhusus ja 
transport (sealhulgas lennundus);

d) keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused), põllumajandus ja 
kalandus;

e) julgeolek ja kosmos.

Or. nl

Justification

The above changes to this article are intended to ensure that there is a clear focus on a 
limited number of subjects: Health and Food, Innovative Technologies, Environment and 
Agriculture, Energy and Transport, and Security. These subjects are linked in order to bring 
out the interconnection between them. 
I consider it unnecessary to mention Information and Communication Technologies 
separately, given that these technologies are also included under Capacities. The 
Cooperation section must cover support for the development of all kinds of technologies, 
including ICT technologies. I believe it is unwarranted to place special emphasis on support 
for ICT, given that this industry is dynamic and vigorous, so that support from Europe is not 
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necessary at this point.
Separate mention for socio-economic sciences and humanities is not necessary, given that this 
approach is of equal importance to all the sections.
It is also important that specific attention should be given to Fisheries.
If these amendments are adopted, the rest of the document must be changed accordingly, so 
that the right subjects are linked (i.e. horizontal effect of the amendment).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 77
Artikli 2 lõike 2 punkt a

a) tervishoid; a) tervishoid, sealhulgas laste tervis ning 
programmi MICE (Euroopa laste 
ravimiuuringute) loomine vastavalt 
määrusele (EÜ) nr …/… pediaatrias 
kasutatavate ravimite kohta, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 
1768/92, direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 726/2004;

Or. fr

Justification

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 78
Artikli 2 lõike 2 punkt h

h) sotsiaalmajandus- ja 
humanitaarteadused;

h) loodus- ja humanitaarteadused 

Or. pl

Justification

The proposed provision is simpler, whilst covering all scientific aims. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 79
Artikli 2 lõige 4

4) Inimesed: inimpotentsiaali kvantitatiivne 
ja kvalitatiivne tugevdamine Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias.

4) Inimesed: inimpotentsiaali kvantitatiivne 
ja kvalitatiivne tugevdamine Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias. Sellega 
seoses tuleks ühenduse tasandil kaaluda 
maksude ühtlustamise meetmete 
rakendamist teadlaste suhtes.

Or. fr

Justification

The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 80
Artikli 2 lõige 5

5) Võimekus Euroopa selliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni alase 
võimekuse põhiaspektide toetamine nagu 
teadustöö infrastruktuurid, piirkondlikud 
teadusuuringukesksed rühmitised, EL 
ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
arendamine, VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud, „teadus ühiskonnas“ 
teemad, horisontaalne rahvusvahelise 
koostöö.

5) Võimekus Euroopa selliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni alase 
võimekuse põhiaspektide toetamine nagu 
teadustöö infrastruktuurid, piirkondlikud 
teadusuuringukesksed rühmitised, ELi
ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade, 
sealhulgas kohalike teaduskeskuste
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
arendamine, VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud, teemad “teadus 
ühiskonnas”, horisontaalne rahvusvaheline
koostöö ning abi teadusvahetusteks ELi 
äärepoolseimate piirkondade vahel.

Or. pl
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Justification

The need for cooperation and scientific exchanges among research centres in the outermost 
regions of the EU should be taken into consideration. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 81
Artikkel 6

Kõikide seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvate teadusuuringute läbiviimisel 
järgitakse olulisi eetikapõhimõtteid.

Kõikide seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvate teadusuuringute läbiviimisel 
inimeste ja nende arengu heaks järgitakse 
olulisi eetikapõhimõtteid.

Or. pl

Justification

Community-funded research should not lead to increased unemployment or cause harm to 
human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 82
Artikkel 6

Kõikide seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvate teadusuuringute läbiviimisel 
järgitakse olulisi eetikapõhimõtteid.

25) Käesoleva raamprogrammiga toetatavate 
teadusuuringute puhul tuleks järgida olulisi 
eetikapõhimõtteid, sealhulgas ELi 
põhiõiguste hartas, Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonis 
ning UNESCO bioeetika ja inimõiguste 
ülddeklaratsioonis sätestatud põhimõtteid.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 83
Artikli 7 lõige 1
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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 välisekspertide abiga 
hiljemalt 2009. aastaks raamprogrammi ja 
selle eriprogrammide kohta vahehinnangu, 
mis käsitleb käimasolevate teadusuuringute 
kvaliteeti ja seatud eesmärkide saavutamist, 
koostades sõltumatu raporti. 

Or. pt

Justification

In view of the fact that the RTD agenda is constantly evolving, the Seventh Framework 
Programme must be monitored more closely.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 84
I lisa I osa “Koostöö” lõige 3

EL meetmete üheksa kindlaksmääratud 
teemat on järgmised:

ELi meetmete kümme kindlaksmääratud 
teemat on järgmised:

Or. fr

Justification

The aim of this amendment is to secure consistency with the amendment below.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 85
I lisa I osa “Koostöö” lõike 3 punkt 1

1) Tervishoid; a) tervishoid, sealhulgas laste tervis ning 
MICE (Euroopa laste ravimiuuringute) 
programmi loomine vastavalt määrusele 
(EÜ) nr …/… pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EMÜ) nr 1768/92, 
direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
726/2004;

Or. fr
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Justification

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 86
I lisa I osa “Koostöö” lõike 3 punkt 9 a (uus)

9a) Platvormi loomine loojate ja tööstuse 
teabevahetuseks.

Or. fr

Justification

It is frequent in the EU to encounter unfinished innovations conceived by European 
researchers or entrepreneurs. For structural, financial or other reasons creators lack the 
resources to develop their concept further. This is a deplorable waste, as in many cases they 
do not know where to turn to make over their procedure to an entity which could incorporate 
it into more extensive research or convert it into a practical industrial application. The EU 
must build the bridges that are needed to link creators to industry. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 87
I lisa I osa “Koostöö” lõige 5

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele.

Erilist tähelepanu pööratakse olulistele 
teadusvaldkondadele, mis läbivad mitut 
teemat, näiteks mereteadustele ja -
tehnoloogiatele. Selline tähelepanu põhineb 
kooskõlastamisel ja tulemuste 
saavutamisel, mis võimaldavad välja 
töötada asjaomase ELi poliitika.

Or. pt

Justification

The EU needs to draw up a proper European marine science and technology policy.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 88
I lisa I osa “Koostöö” lõige 5a (uus)

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEde) – eelkõige teadmistepõhiste 
VKEde – kaasamine tuleb tagada 
praktiliste toetusmeetmete abil koos 
saavutatud eesmärkide kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse jälgimisega. 

Or. pt

Justification

In view of the essential role played by SMEs in innovation and in improving competitiveness, 
the contribution which they make must be secured and assessed as part of the framework 
programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 89
I lisa I osa “Koostöö” lõige 5 b (uus)

Tuleb toetada algatusi, mis on välja 
töötatud teadusalase dialoogi edendamiseks 
ja tulemuste levitamiseks võimalikult 
suurele publikule väljaspool 
teadusringkondi, et tugevdada 
kodanikuühiskonna rolli teaduses. 
Sugupoolte võrdsuse mõõdet tuleb 
edendada teadusuuringute kõikidel 
tasanditel.

Or. pt

Justification
A knowledge-based society needs to be developed and within it the full potential of women 
must be exploited. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 90
I lisa I osa “Koostöö” lõige 7

Eelkõige tööstuse seisukohalt oluliste 
teemade puhul on muude allikate kõrval 
võetud aluseks selliste erinevate Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö, mis on loodud 
valdkondades, kus Euroopa 
konkurentsivõime, majanduskasv ja heaolu 
sõltuvad olulisel uurimistööl ja 
tehnoloogilisel arengul lähemas või 
kaugemas tulevikus. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid koondavad tööstuse 
juhtimisel huvirühmasid, et määrata kindlaks 
ja rakendada strateegilist teadusuuringute 
programmi. Käesolev raamprogramm aitab 
kaasa nende strateegiliste teadusuuringute 
programmide elluviimisele aladel, mis 
esindavad tõelist Euroopa lisandväärtust.

Eelkõige tööstuse seisukohalt oluliste 
teemade puhul on muude allikate kõrval 
võetud aluseks selliste erinevate Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö, mis on loodud 
valdkondades, kus Euroopa 
konkurentsivõime, majanduskasv ja heaolu 
sõltuvad olulisest uurimistööst ja 
tehnoloogilisest arengust lähemas või 
kaugemas tulevikus. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid koondavad tööstuse 
juhtimisel huvirühmasid, et määrata kindlaks 
ja rakendada strateegilist teadusuuringute 
programmi.

Or. pt

Justification

It is not the job of the Framework Programme to serve industry's strategic research agendas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 91
I lisa I osa “Koostöö” lõige 10

Et tugevdada EL teadusuuringute tulemuste 
levitamist ja kasutamist, toetatakse teadmiste 
ja tulemuste edasiandmist – sealhulgas 
poliitikakujundajatele – kõikides 
valdkondades, kaasa arvatud 
koostöövõrgustikega seotud algatuste, 
seminaride ja ürituste rahastamise, 
välisekspertide abi ning info- ja 
elektrooniliste teenuste, eelkõige CORDISe 
kaudu. Innovatsiooni toetavaid meetmeid 
võetakse konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi alusel. Toetust antakse ka 
algatustele, mille eesmärk on alustada 

Et tugevdada ELi teadusuuringute tulemuste 
levitamist ja kasutamist, toetatakse teadmiste 
ja tulemuste edasiandmist – sealhulgas 
poliitikakujundajatele – kõikides 
valdkondades, kaasa arvatud 
koostöövõrgustikega seotud algatuste, 
seminaride ja ürituste rahastamise, 
välisekspertide abi ning info- ja 
elektrooniliste teenuste, eelkõige CORDISe 
kaudu. Innovatsiooni toetavaid meetmeid 
võetakse konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi alusel. Toetust antakse ka 
algatustele, mille eesmärk on alustada 
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teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
avalikku arutelu väljaspool teadusringkonda, 
ning algatustele teadusalase suhtlemise ja 
hariduse valdkonnas. Arvesse võetakse ka 
eetika põhimõtteid ja soolisi aspekte. 

teadusküsimusi ja uurimistulemusi käsitlevat 
avalikku arutelu väljaspool teadusringkonda, 
ning algatustele teadusalase suhtlemise ja 
hariduse valdkonnas. Kõikides asjaomastes 
teadusteemades võetakse nõuetekohaselt ja 
horisontaalselt arvesse ka eetika 
põhimõtteid, juurdepääsuküsimusi ja soolisi 
aspekte.

Or. en

Justification

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 92
I lisa I osa “Ühised tehnoloogiaalgatused” lõige 1

Vähestel juhtudel õigustavad 
teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse 
eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, kaasa 
arvatud toetuste rahastamine 
teadusuuringute raamprogrammi raames ja 
laenude rahastamine Euroopa 
Investeerimispanga poolt. Ühised 
tehnoloogiaalgatused võib kindlaks määrata 
asutamislepingu artikli 171 alusel (see võib 
hõlmata ka ühisettevõtte loomist) või 
eriprogramme käsitlevate otsuste alusel 
kooskõlas asutamislepingu artikliga 166.

Vähestel juhtudel õigustavad 
teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse 
eesmärgid ning vajalikud vahendid 
pikaajalise avaliku ja erasektori partnerluse 
loomist ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis. 
Need algatused, mis on peamiselt Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide töö tulemuseks ja 
hõlmavad üht või väikest hulka nende 
valdkonna aspektidest, ühendavad erasektori 
investeeringuid ning siseriikliku ja Euroopa 
avaliku sektori finantseeringuid, kaasa 
arvatud toetuste rahastamine 
teadusuuringute raamprogrammi raames ja 
laenude rahastamine Euroopa 
Investeerimispanga poolt. Ühised 
tehnoloogiaalgatused võib kindlaks määrata 
asutamislepingu artikli 171 alusel (see võib 
hõlmata ka ühisettevõtte loomist) või 
eriprogramme käsitlevate otsuste alusel 
kooskõlas asutamislepingu artikliga 166. Iga 
ühine tehnoloogiaalgatus tuleb heaks kiita 
nõukogu eraldi otsusega tagamaks, et eri 
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liikmesriikide puhul valitseb suurem õiglus 
(nii majanduslikus kui ka tehnoloogilises 
mõttes). 

Or. pt

Justification

Support for structures of this kind should not lead to an increase in the technological and 
economic disparities amongst the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 93
I lisa I osa “Ühised tehnoloogiaalgatused” lõige 3

Erilist tähelepanu pööratakse üldisele 
vastavusele ja koordineerimisele samasse 
valdkonda kuuluvate ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ning riiklike 
programmide ja projektide vahel.

Erilist tähelepanu pööratakse VKEde ja 
teadusasutuste osalusele sellistes algatustes 
ning üldisele vastavusele ja 
koordineerimisele samasse valdkonda 
kuuluvate ühiste tehnoloogiaalgatuste ning 
riiklike programmide ja projektide vahel. 

Or. en

Justification

The participation of SMEs in Joint Technology Initiatives is indeed important. Of equal 
importance however is the participation of Research Institutes in them, so as to guarantee 
that state-funded research serves not only the industrial but also societal and public interest. 
Otherwise, the industry-led JTI's may for example neglect traffic safety in the expense of 
driver's comfort and enhanced scales.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 94
I lisa I osa “Rahvusvaheline koostöö” lõike 1 täppjaotis 2

• igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Olles tihedalt seotud 
kahepoolsete koostöölepingute või 
mitmepoolse aruteluga ELi ja nende riikide 

• igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Olles tihedalt seotud 
kahepoolsete koostöölepingute või 
mitmepoolse aruteluga ELi ja nende riikide 
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või riikide rühmade vahel, kujutavad 
kõnealused meetmed endast erivahendeid 
koostöö rakendamiseks ELi ja nende riikide 
vahel. Sellised meetmed on eelkõige 
järgmised: meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada kandidaat- ja naaberriikide 
teadustöö suutlikkust; koostöö, mis on 
suunatud arengu- ja reformijärgus riikidele 
ning keskendub nende konkreetsetele 
vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, põllumajandus, kalandus ja 
keskkond ning mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes.

või riikide rühmade vahel, kujutavad 
kõnealused meetmed endast erivahendeid 
koostöö rakendamiseks ELi ja nende riikide 
vahel. Sellised meetmed on eelkõige 
järgmised: meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada kandidaat- ja naaberriikide 
teadustöö suutlikkust; koostöö, mis on 
suunatud arengu- ja reformijärgus riikidele 
ning keskendub nende konkreetsetele 
vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, põllumajandus, kalandus, 
transport, side ja keskkond ning mida 
rakendatakse nende vajadustele kohandatud 
finantstingimustes.

Or. en

Justification

The addition of ¨transportation and communication¨ as potential fields in international 
cooperation are of importance, since many developing and emerging countries lack the 
relevant infrastructure and are thus isolated, The development of physical and digital 
corridors to these countries will benefit them (breaking their isolation) and simultaneously 
the European Industry (participating in the development of relevant infrastructure).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 95
I lisa I osa “Rahvusvaheline koostöö” lõike 1 täppjaotis 2

• igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Olles tihedalt seotud 
kahepoolsete koostöölepingute või 
mitmepoolse aruteluga ELi ja nende riikide 
või riikide rühmade vahel, kujutavad 
kõnealused meetmed endast erivahendeid 
koostöö rakendamiseks ELi ja nende riikide 
vahel. Sellised meetmed on eelkõige 
järgmised: meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada kandidaat- ja naaberriikide 
teadustöö suutlikkust; koostöö, mis on 
suunatud arengu- ja reformijärgus riikidele 
ning keskendub nende konkreetsetele 

• igas valdkonnas kolmandatele riikidele 
mõeldud teadusliku koostöö meetmed, kui 
on vastastikune huvi koostöö vastu 
konkreetsetel teemadel. Olles tihedalt seotud 
kahepoolsete koostöölepingute või 
mitmepoolse aruteluga ELi ja nende riikide 
või riikide rühmade vahel, kujutavad 
kõnealused meetmed endast erivahendeid 
koostöö rakendamiseks ELi ja nende riikide 
vahel. Sellised meetmed on eelkõige 
järgmised: meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada kandidaat- ja naaberriikide 
teadustöö suutlikkust; koostöö, mis on 
suunatud arengu- ja reformijärgus riikidele 
ning keskendub nende konkreetsetele 
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vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, põllumajandus, kalandus ja 
keskkond ning mida rakendatakse nende 
vajadustele kohandatud finantstingimustes.

vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, eelkõige harvaesinevad või 
tähelepanuta jäetud haigused,
põllumajandus, kalandus ja keskkond ning 
mida rakendatakse nende vajadustele 
kohandatud finantstingimustes.

Or. nl

Justification

More attention must be given to orphan and neglected diseases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 96
I lisa I osa “Rahvusvaheline koostöö” lõike 1 täppjaotis 2 a (uus)

• Euroopa Liidu erimeetmed, aitamaks 
arengumaadel toime tulla praegu nende 
ees seisvate tõsiste probleemidega, 
arvestades eelkõige innovatsiooni 
puudumist ravimite, vaktsiinide ja 
diagnostika valdkonnas.
Euroopa Liit peab võtma vajalikke 
meetmeid innovatsiooni ergutamiseks, 
võttes arvesse kogemusi, mis on juba 
saadud avaliku ja erasektori ning 
mittetulundusorganisatsioonide vahel 
toimunud algatustest, et taasalustada 
teadusuuringuid ja töötada välja uued 
farmaatsiatooted, eelkõige:
– kasutama liidu olemasolevat 
teadusvõimsust farmaatsiauuringutes ja 
tähelepanuta jäetud haiguste 
valdkonnas;
– soodustama tehnosiiret 
kolmandatesse riikidesse, mida 
mõjutavad eelkõige troopikahaigused;
– aitama kolmandatel riikidel nende 
teadussuutlikkust üles ehitada, et nad 
suudaksid enda konkreetseid vajadusi 
paremini rahuldada;
– rakendama teadustöö ja 
arendustegevuse meetmeid 
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tähelepanuta jäetud haigustega 
võitlemiseks, jõupingutuste 
ühendamiseks ja tugevdamiseks 
Euroopa tasandil, tipptasemel 
teadusvõrgustike loomiseks, Euroopa 
poliitika juhtimiseks ja 
kooskõlastamiseks ning parimate 
saadaolevate inim-, teadus- ja 
tehnoloogiliste ressursside 
kindlakstegemiseks tähelepanuta jäetud 
haiguste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 97
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “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 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile. 

Parandada Euroopa kodanike füüsilist ja 
vaimset 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 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile. 

Or. en

Justification

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 98
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “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 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile.

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

Or. nl

Justification

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 99
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “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 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, tervisliku vananemise 
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule, 
kättesaadavale ja tõhusale tervishoiu- ning 
sotsiaalhoolekandesüsteemile.

Or. en

Justification

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 100
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “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 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile. 

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
aidata kaasa tervishoiuvaldkonna paremale 
toimimisele Euroopas, toetades selle 
sektoriga seotud äriühingute 
konkurentsivõimet ning tegeldes 
globaalsete tervishoiuküsimustega, 
sealhulgas puhkevate epideemiate ja 
tähelepanuta jäetud haiguste küsimusega.
Teadusuuringud suunatakse nii haiguste 
ennetamisele kui ka tõhusate ravimeetodite 
ja ravimite väljatöötamisele, tagades samas 
õiglase ja laialdase juurdepääsu avaliku 
sektori rahastatud teadusuuringute 
tulemustele. Erilist tähelepanu pööratakse 
translatiivsetele uuringutele (kliiniliste 
rakenduste valdkonnas tehtud põhiavastuste 
translatsioon), uute raviviiside arendamisele 
ja valideerimisele, haiguste ennetamise ja 
tervise edendamise meetoditele, 
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diagnostikavahenditele ja -tehnoloogiatele, 
samuti jätkusuutlikule ja tõhusale 
tervishoiusüsteemile. 

Or. fr

Justification

The programme should contribute not only to the health of Europe's citizens but also to 
improving the operations of the health sector in Europe: reinforcing the competitiveness of 
health-related sectors must not be the only goal. In addition to 'new' epidemics, there needs to 
be an emphasis on dealing with the 'neglected' illnesses which affect less developed countries 
but which receive insufficient attention from the pharmaceutical industry. Access must also be 
ensured for all concerned to the findings of publicly-funded research, as this is the best way 
both to meet certain health situations and needs currently not covered and to respond to the 
objective of improving health standards for everyone, in Europe and in the rest of the world.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 101
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “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 
arendamisele ja valideerimisele, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
meetoditele, diagnostikavahenditele ja -
tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile.

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
aidata kaasa Euroopa tervishoiusektori 
toimimisele (sealhulgas selle sotsiaalse 
konkurentsivõime suurendamine), tegeldes 
globaalsete tervishoiuküsimustega, 
sealhulgas puhkevate epideemiate ja 
tähelepanuta jäetud haiguste küsimusega. 
Teadusuuringud suunatakse nii haiguste 
ennetamisele kui ka tõhusate ravimeetodite 
ja ravimite väljatöötamisele, tagades samas 
õiglase juurdepääsu teadusuuringute 
tulemustele. Erilist tähelepanu pööratakse 
translatiivsetele uuringutele ((välja jäetud) 
rakenduste valdkonnas tehtud põhiavastuste 
translatsioon kliinilisel ja elanikkonna 
tasandil), uute raviviiside arendamisele ja 
valideerimisele, haiguste ennetamise ja 
tervise edendamise meetoditele, 
diagnostikavahenditele ja -tehnoloogiatele, 
samuti jätkusuutlikule ja tõhusale 
tervishoiusüsteemile.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 102
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 2

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 vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, hingamisteede 
haigused, vaimu- ja neuroloogilised 
haigused, eelkõige sellised vanusega seotud 
haigused nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi 
ning laste tervisega seotud 
mittenakkushaigused) seotud kliinilised 
uuringud põhinevad rahvusvahelistel mitmes 
keskuses tehtud uuringutel, et leida lühikese 
aja jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö, mis on 
suunatud haigustekitajate 
kindlakstegemisele molekulitasandist kuni 
sotsiaalse tasandini, peab märkimisväärsete 
tulemuste saavutamiseks hõlmama suurt 
hulka erinevaid elanikkondi ja 
rahvusvahelisi võrgustikke. Uue diagnostika 
ja ravi väljatöötamisel harvaesinevate 
tervisehäirete jaoks ning nende 
tervisehäirete epidemioloogilise uurimistöö 
tegemisel 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, sealhulgas avalikes 
nabaväädivere tüvirakkude pankades
hoitavaid patsientide materjale.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 103
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 2
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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 vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, reumaatilised 
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. en

Justification

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 104
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 2

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 

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, reumaatilised 
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 
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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.

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. en

Justification

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 105
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 3

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Teadusuuringutega seotud VKEd on 
tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Sellega seoses on soovitatav julgustada 
programmi MICE (Euroopa laste 
ravimiuuringute) loomist vastavalt 
määrusele (EÜ) nr …/… pediaatrias 
kasutatavate ravimite kohta, millega 



AM\587815ET.doc 31/73 PE 364.923v01-00
Freelance-tõlge

ET

biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega.
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused EL tasandil hõlbustavad 
nende arengut. EL teadustegevus aitab kaasa 
uute normide ja standardite väljatöötamisele, 
et luua uute meditsiinitehnoloogiate (nt 
taastav meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik.

muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 
1768/92, direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 726/2004. Teadusuuringutega 
seotud VKEd on tervishoiualase 
biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused ELi tasandil hõlbustavad 
nende arengut. ELi teadustegevus aitab 
kaasa uute normide ja standardite 
väljatöötamisele, et luua uute 
meditsiinitehnoloogiate (nt taastav 
meditsiin) jaoks asjakohane õigusraamistik. 

Or. fr

Justification

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 106
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 3

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Teadusuuringutega seotud VKEd on 
tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks. 
Teadusuuringutega seotud VKEd on 
tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
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majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused EL tasandil hõlbustavad 
nende arengut. EL teadustegevus aitab kaasa 
uute normide ja standardite väljatöötamisele, 
et luua uute meditsiinitehnoloogiate (nt 
taastav meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik.

majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused ELi tasandil hõlbustavad 
nende arengut. ELi teadustegevus aitab 
kaasa uute normide ja standardite 
väljatöötamisele, et luua uute 
meditsiinitehnoloogiate (nt taastav 
meditsiin) jaoks asjakohane õigusraamistik. 
Euroopa teadusuuringud ja innovatsioon 
alternatiivsete katsetamisstrateegiate, 
eelkõige loomi mitte hõlmavate meetodite 
valdkonnas tagab ülemaailmse 
juhtpositsiooni üldsuse ja asjaosaliste 
probleemidega tegelemisel seoses loomade 
jätkuva kasutamisega biomeditsiinilistes 
teadusuuringutes ning võib lisaks pakkuda 
turgu ka tööstussektoritele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 107
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 3

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
tugevdada Euroopa tervishoiualase 
biotehnoloogia-, meditsiinitehnoloogia- ja 
farmaatsiatööstuse konkurentsivõimet. ELil 
on oluline roll ka sellise keskkonna 
loomisel, mis soodustab innovatsiooni 
farmaatsiasektoris, eelkõige kliiniliste 
uuringute edusammude suurendamiseks.
Teadusuuringutega seotud VKEd on 
tervishoiualase biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
parandada tervist ja tugevdada Euroopa 
tervishoiualase biotehnoloogia-, 
meditsiinitehnoloogia- ja farmaatsiatööstuse 
konkurentsivõimet. Teadusuuringutega 
seotud VKEd on tervishoiualase 
biotehnoloogia- ja 
meditsiinitehnoloogiatööstuse peamised 
majanduslikud liikumapanevad jõud. Kuigi 
Euroopas on praegu rohkem 
biotehnoloogiaettevõtteid kui USAs, on 
suurem osa neist siiski väikesed ja 
konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused ELi tasandil hõlbustavad 
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konkurentidest napima kogemusega. 
Avaliku ja erasektori teadusuuringutealased 
jõupingutused EL tasandil hõlbustavad 
nende arengut. EL teadustegevus aitab kaasa 
uute normide ja standardite väljatöötamisele, 
et luua uute meditsiinitehnoloogiate (nt 
taastav meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik.

nende arengut. ELi teadustegevus aitab 
kaasa uute normide ja standardite 
väljatöötamisele, et luua uute 
meditsiinitehnoloogiate (nt taastav 
meditsiin) jaoks asjakohane õigusraamistik. 
Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
keskendub ühenduse teadusuuringute 
rahastamine täiskasvanu tüvirakkude ja 
nabaväädi tüvirakkude uurimisele ega väldi 
ülemääraseid embrüoid, mis tuleb pärast 
ravimeetodite teadusuuringuteks 
kasutamist hävitada. Vastavalt Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
(1997. aasta Oviedo konventsiooni) artiklile 
18 ei tohi embrüoid teadusuuringuteks 
kasvatada.

Or. it

Justification

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which was proclaimed in Nice
(France) on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and reproductive 
cloning, but does not comment explicitly on embryo research (Article 3)
– "(..) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”

Source: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 108
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Põhimõte” lõige 4

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool. 
Kahte strateegilist küsimust – laste suremus 
ja vananeva elanikkonna tervis – käsitletakse 
kõikide tegevuste raames. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide poolt kehtestatud 

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool. 
Strateegilistele küsimustele – laste tervis ja 
vananeva elanikkonna tervis ning 
elukvaliteedi parandamine 
rehabilitatsiooniuuringute abil –
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teadusuuringute põhipunkte (nt uute 
ravimitega seotu) toetatakse vajaduse korral. 
Nimetatud põhipunktide täiendamiseks ja 
uutele poliitikast tulenevatele vajadustele 
reageerimiseks võidakse toetada 
lisameetmeid näiteks tervishoiupoliitika ning 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

pööratakse kõikide tegevuste raames 
eritähelepanu. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide poolt kehtestatud 
teadusuuringute põhipunkte (nt uute 
ravimitega seotu) toetatakse vajaduse korral. 
Nimetatud põhipunktide täiendamiseks ja 
uutele poliitikast tulenevatele vajadustele 
reageerimiseks võidakse toetada 
lisameetmeid näiteks tervishoiupoliitika ning 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. 

Or. en

Justification

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 109
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” esimese alapealkirja 

“Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia” esimene 
taane

– Suure tootlikkusega teadustegevus. 
Eksperimentaalsete edusammude 
rakendamine biomeditsiinilistes uuringutes, 
edendades andmete loomist, standardimist, 
saamist ja analüüsimist.

– Suure tootlikkusega teadustegevus. 
Eksperimentaalsete edusammude 
rakendamine biomeditsiinilistes uuringutes, 
edendades andmete loomist, standardimist, 
saamist ja analüüsimist. Koos põhiliste 
neurobioloogia ja käitumisbioloogia ning 
geneetika- ja genoomikauuringutega inim-
ja loomade tervise kohta.

Or. en
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Justification
Current research has proven the need to invest on basic research on neuroscience, as the 
cornerstone for bioscience and the knowledge of human beings.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 110
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkt “Tegevus” esimene alapealkiri

“Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia” teine taane

– Avastamine, diagnostika ja jälgimine. 
Rõhuasetus mitteinvasiivsetel või 
minimaalselt invasiivsetel lähenemisviisidel.

– Avastamine, diagnostika ja jälgimine.
Rõhuasetus mitteinvasiivsetel või 
minimaalselt invasiivsetel lähenemisviisidel.
Esikohale tuleks seada raviga otseselt 
seotud diagnostikavahendid.

Or. en

Justification

In genetic diseases in particular but also in other diseases, diagnostic has made tremendous 
progress during the last years, especially because of sequencing of DNA. There's a big gap 
between diagnosis and therapy. For the patient, it is definitely important to have not only 
diagnosis but also therapy. That's why research activities which address this problem should 
get a priority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi,Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 111
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” esimese alapealkirja 
“Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia” kolmas 

taane

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine. Bioloogiliste markerite, in 
vivo ja in vitro meetodite ja mudelite 
väljatöötamine ja valideerimine, kaasa 
arvatud simulatsioon, farmakogenoomika, 
selektiivsed toimeained ja alternatiivid 
loomkatsetele.

– Ravi sobivuse, ohutuse ja tõhususe 
prognoosimine. Bioloogiliste markerite, in 
vitro meetodite ja mudelite väljatöötamine ja 
valideerimine, kaasa arvatud simulatsioon, 
farmakogenoomika, selektiivsed toimeained 
ja muud alternatiivid loomkatsetele, 
eelkõige ahviliste kasutamise 
asendamiseks.
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Or. en

Justification

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing, it is unacceptable for the EU to fund 
the development of in vivo methods and models. In accordance with Art. 23 of Council 
Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community Environment Action 
Programme, the EU should develop and validate alternatives to animal testing. In addition, 
the European Commission and Council have repeatedly stated their commitment to reduce 
and replace the use of non-human primates in research, such as in the Preamble to Council 
Decision 1999/575/EC on the European Convention for the protection of animals used in 
research. This should therefore be reflected in EU funding under the Framework Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 112
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” esimese alapealkirja 
“Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia” neljas 

taane

– Uudsed raviviisid ja sekkumine. 
Täiustatud raviviiside ja tehnoloogia 
edasise arengu tagamine koos võimaliku 
kasutuselevõtuga paljude haiguste ja 
tervisehäirete puhul.

– Uudsed raviviisid ja sekkumine. 
Täiustatud raviviiside ja tehnoloogia 
edasise arengu tagamine koos võimaliku 
kasutuselevõtuga paljude haiguste ja 
tervisehäirete, sealhulgas lapsi 
mõjutavate haiguste ja tervisehäirete 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 113
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” teine taane a (uus)

– Inimeste etoloogia. Inimeste uurimine 
linna-, loodus- ja kultuurkeskkonnas.

Or. es
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Justification

A knowledge of man and of his responses and adaptation to the environment is a basic 
requirement if his behaviour and possible dysfunctions are to be understood.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 114
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” kolmas taane

– Nakkushaigusi käsitlevad 
translatiivsed uuringud. Tegelemaks 
resistentsusega mikroobivastaste ravimite 
suhtes, HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi 
ülemaailmse ohuga ning puhkeda võivate 
epideemiatega (nt SARS ja väga patogeenne 
gripp).

– Nakkushaigusi käsitlevad 
translatiivsed uuringud. Tegelemaks 
resistentsusega mikroobivastaste ravimite 
suhtes, HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi 
ja muude tähelepanuta jäetud haiguste 
nagu unitõve (inimeste aafrika 
trüpanosomiaasi), Chagasi tõve, Buruli 
haavandi ja leišmaniaasi ülemaailmse 
ohuga ning puhkeda võivate epideemiatega 
(nt SARS ja väga patogeenne gripp).

Or. it

Justification

The proposal ignores many important infectious diseases that affect millions of people in 
developing countries. The treatments currently available for poverty-linked tropical diseases 
such as human African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease and Buruli ulcer are 
often out of date, toxic and difficult to administer. The Resolution adopted on 19 February 
2004 by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly identified the need to re-launch research 
and development for effective new medicines, easy to use and marketed at an affordable price 
in the developing countries.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 115
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” kolmas taane

– Nakkushaigusi käsitlevad translatiivsed 
uuringud. Tegelemaks resistentsusega 
mikroobivastaste ravimite suhtes, 
HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi 
ülemaailmse ohuga ning puhkeda võivate 

– Nakkushaigusi käsitlevad translatiivsed
uuringud. Tegelemaks resistentsusega 
mikroobivastaste ravimite suhtes, 
HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi ning 
tähelepanuta jäetud haiguste ülemaailmse 
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epideemiatega (nt SARS ja väga patogeenne 
gripp).

ohuga ning puhkeda võivate epideemiatega 
(nt SARS ja väga patogeenne gripp).

Or. en

Justification

There are many diseases that primarily affect developing countries that are neglected in 
terms of translational research. Neglected diseases should be emphasised as they fall outside 
of the scope of the drug industry's research and development efforts.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 116
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” 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: 
vähkkasvaja, kopsuhaigused, südame-
veresoonkonna haigused, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused, 
tähelepanuta jäetud haigused nagu 
tuberkuloos ja malaaria ja muud 
kroonilised haigused (nt osteoartriit ja 
reumaatilised haigused). Arendamaks 
patsientidele suunatud strateegiaid alates 
ennetamisest kuni diagnoosimise ja ravini, 
kaasa arvatud kliinilised uuringud.

Or. nl

Justification

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 117
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljas taane
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– 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: vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, 
hingamisteede 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. en

Justification

Respiratory diseases are more frequent then diabetes and many other diseases. According to 
WHO, the figures will increase in the following 15 years (Murray, Lopez, 1997).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 118
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” 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: vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, 
reumaatilised 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. en

Justification

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 119
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” 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: vähkkasvaja, 
südame-veresoonkonna haigused, 
reumaatilised 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. en

Justification

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 120
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” 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 

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

Or. en

Justification

Approximately one third of Europe’s population, or around 100 million people, suffer from a 
rheumatic disease at some point in their lives. Rheumatic disorders are the most common 
cause of health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related 
ill-health. Overall, rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across 
Europe with estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Increased research 
efforts at European level are urgently needed to tackle one of the most costly group of 
diseases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 121
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljas taane a (uus)

– Leevendav meditsiin: valuravi ja 
sümptomaatiline ravi haiguste puhul, mis 
ei ole veel ravitavad, leevendamaks 
patsiendi sümptomeid võimalikult tõhusalt.

Or. en

Justification

Many diseases will not be curable in the next seven to eight years. Also after expiration of 
RFP7, humans will die of diseases. The aim of palliative medicine is to fight suffering, mainly 
pain but also other symptoms like thirst, itching and nausea when the disease itself cannot be 
fought causally anymore.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 122
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” kolmanda alapealkirja 

“Euroopa kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine” esimene taane

– Kliiniliste tulemuste ülekandmine 
kliinilisse praktikasse. Kliiniliste otsuste 
tegemise mõistmiseks ja kliiniliste 

– Kliiniliste tulemuste ülekandmine 
kliinilisse praktikasse. Kliiniliste otsuste 
tegemise mõistmiseks ja kliiniliste 
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teadusuuringute tulemuste ülekandmiseks 
kliinilisse praktikasse ning eelkõige laste, 
naiste ja eakate eripäradega tegelemiseks.

teadusuuringute tulemuste ülekandmiseks 
kliinilisse praktikasse ning eelkõige laste, 
naiste, eakate ja puuetega inimeste 
eripäradega tegelemiseks.

Or. en

Justification

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons. Research in respect of how health care reaches such disadvantaged groups 
is lacking and needs to be investigated

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 123
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” kolmanda alapealkirja 

“Euroopa kodanikele tervishoiuteenuste osutamise optimeerimine” 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) 
käsitlevad analüüsid.

– 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) 
käsitlevad analüüsid. Ebasoodsas olukorras 
oleva elanikkonna, sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs arstiabile.

Or. en

Justification

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons and ethnic minorities are groups. Research in respect of how health care 
reaches such disadvantaged groups is lacking and needs to be investigated.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 124
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Eesmärk” alapealkiri 3 a (uus)

• Alternatiivsed katsetamisstrateegiad ja 
loomi mitte hõlmavad meetodid

– Suurendatud teadusuuringud 
loomkatsete alternatiivide väljatöötamiseks 
ja valideerimiseks. Töötada välja ja 
valideerida alternatiivsed 
katsetamisstrateegiad ja eelkõige loomi 
mitte hõlmavad meetodid inim- ja 
veterinaarvaktsiinide katsetamiseks, 
toksikoloogilisteks ja ravimiohutuskatseteks 
ning muudes teadusuuringute 
valdkondades. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata ahviliste kasutamise asendamisele.

Or. en

Justification

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the development and validation of alternative testing 
strategies and in particular non-animal test methods should be included among the activities 
in relation to health and biomedical research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio Prodi,Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 125
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkt 

“Eesmärk”

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad sotsiaalseid ja majanduslikke 
ülesandeid: kasvav nõudlus ohutumate, 
tervislikemate ja kvaliteetsemate toiduainete 
ning taastuvate bioressursside säästlikuma 
kasutuse ja tootmise järele; episootiliste ja 

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad kasvav nõudlus ohutumate, 
tervislikumate ja kvaliteetsemate toiduainete 
ning taastuvate bioressursside säästlikuma 
kasutuse ja tootmise järele; episootiliste ja 
zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
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zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutustest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele; ning 
suurenev nõudlus kvaliteetsete toiduainete 
järele, võttes arvesse loomade heaolu ja 
maaeluga seonduvat.

seotud tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutustest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele ning kasvav 
mure loomade heaolu ja tervise pärast 
toiduainetööstuses, eelkõige seoses lautade, 
loomakasvatuse, tõuaretuse, transpordi ja 
tapmisega.

Or. en

Justification

The ‘increasing demand for high quality food’ is already included in the first challenge so the 
last part of the last sentence should be inserted there. To ensure safer, healthier and higher 
quality food, and to address public concerns about animal welfare and the origins of their 
food, more research is necessary into the effects of production systems on animal welfare and 
ways to improve animal welfare in food production.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 126
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 3 “Info- ja sidetehnoloogia” alapunkti “Põhimõte” lõige 2

Suurenevad majanduslikud ja ühiskondlikud 
nõudmised, info- ja sidetehnoloogia jätkuv 
süvalaiendamine ning vajadus tehnoloogiat 
veelgi edasi arendada panevad paika 
teadusuuringute üha ulatuslikumad 
põhipunktid. Tehnoloogia lähendamiseks 
inimestele ja korralduslikele vajadustele ei 
tohiks rõhutada tehnoloogia keerukust, vaid 
vajaduse korral välja tuua selle 
funktsionaalsus; muuta tehnoloogia 
kasutamine lihtsamaks, kättesaadavaks ja 
hinna poolest vastuvõetavaks; pakkuda uusi 
info- ja sidetehnoloogial põhinevaid 
rakendusi, lahendusi ja teenuseid, mis on 
usaldusväärsed ning kasutajate vajadustele ja 
eelistustele kohandatavad. Lähtudes 
vajadusest saada madalama hinna eest 
rohkem, püüavad info- ja 
sidetehnoloogiavaldkonna teadlased kogu 
maailmas saavutada edasist 

Suurenevad majanduslikud ja ühiskondlikud 
nõudmised, info- ja sidetehnoloogia jätkuv 
süvalaiendamine ning vajadus tehnoloogiat 
veelgi edasi arendada panevad paika 
teadusuuringute üha ulatuslikumad 
põhipunktid. Tehnoloogia lähendamiseks 
inimestele ja korralduslikele vajadustele ei
tohiks rõhutada tehnoloogia keerukust, vaid 
vajaduse korral välja tuua selle 
funktsionaalsus; muuta tehnoloogia 
kasutamine lihtsamaks, kättesaadavaks ja 
hinna poolest vastuvõetavaks ning 
kõikidele, sealhulgas puuetega inimestele 
juurdepääsetavaks; pakkuda uusi info- ja 
sidetehnoloogial põhinevaid rakendusi, 
lahendusi ja teenuseid, mis on 
usaldusväärsed ning kasutajate vajadustele ja 
eelistustele kohandatavad. Lähtudes 
vajadusest saada madalama hinna eest 
rohkem, püüavad info- ja 
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miniaturiseerimist, infotöötlus-, side- ja 
meediatehnoloogiate omavahelist 
lähendamist, teiste asjakohaste 
teadusharudega lähendamist ning luua õpi-
ja arenemisvõimelisi süsteeme. Nendest eri 
jõupingutustest on tekkimas uus 
tehnoloogialaine. Info- ja sidetehnoloogia 
alased teadusuuringud põhinevad ka 
mitmetel teistel teadus- ja 
tehnoloogiaharudel, sealhulgas bioteadustel, 
psühholoogial, pedagoogikal, 
tunnetuspsühholoogial ja sotsiaalteadustel.

sidetehnoloogiavaldkonna teadlased kogu 
maailmas saavutada edasist 
miniaturiseerimist, infotöötlus-, side- ja 
meediatehnoloogiate omavahelist 
lähendamist, teiste asjakohaste 
teadusharudega lähendamist ning luua õpi-
ja arenemisvõimelisi süsteeme. Nendest eri 
jõupingutustest on tekkimas uus 
tehnoloogialaine. Info- ja sidetehnoloogia 
alased teadusuuringud põhinevad ka 
mitmetel teistel teadus- ja 
tehnoloogiaharudel, sealhulgas bioteadustel, 
psühholoogial, pedagoogikal, 
tunnetuspsühholoogial ja sotsiaalteadustel.

Or. en

Justification

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups. In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.
Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 127
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 3 “Info- ja sidetehnoloogia” alapunkti “Põhimõte” lõige 4

Info- ja sidetehnoloogia alane teadustegevus 
on tihedalt seotud info- ja sidetehnoloogia 
kasutamise poliitiliste meetmetega ning 
ühtse ja tervikliku strateegia raames 
võetavate reguleerivate meetmetega. 
Prioriteedid pandi paika pärast ulatuslikku 
konsulteerimist, mis hõlmas ka Euroopa 
mitme tehnoloogiaplatvormi ja 
tööstusalgatuste panust sellistes 
valdkondades nagu nanoelektroonika, 
manussüsteemid, mobiilside, elektrooniline 

Info- ja sidetehnoloogia alane teadustegevus 
on tihedalt seotud info- ja sidetehnoloogia 
kasutamise poliitiliste meetmetega ning 
ühtse ja tervikliku strateegia raames 
võetavate reguleerivate meetmetega. 
Prioriteedid pandi paika pärast ulatuslikku 
konsulteerimist, mis hõlmas ka Euroopa 
mitme tehnoloogiaplatvormi ja 
tööstusalgatuste panust sellistes 
valdkondades nagu nanoelektroonika, 
manussüsteemid, mobiilside, elektrooniline 
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meedia, robootika ja tarkvara, teenused ja 
võrgustikud. 

meedia, robootika ja tarkvara, teenused ja 
võrgustikud ning vastav infrastruktuur, mis 
on kavandatud selleks, et suurendada 
Euroopa kõrgetasemelist arvutivõimsust 
(GÉANT ja GRID).

Or. pt

Justification

GÉANT, high-speed networks and GRID technologies must be backed to the hilt, since they 
constitute major successes stemming from research financed under the Framework 
Programmes and since they are currently at the forefront of world-class ICT - a status which 
must not be jeopardised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 128
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 3 “Info- ja sidetehnoloogia” alapunkti “Tegevus” alapealkirja 

“Rakendustealane teadustegevus” esimene taane

– Ühiskondlike küsimuste lahendamisel 
kasutatav info- ja sidetehnoloogia: avalikku 
huvi pakkuvate valdkondadega seotud uued 
süsteemid ja teenused, mis parandavad 
kvaliteeti, tõhusust, juurdepääsu ja kaasatust; 
kasutajasõbralikud rakendused, uute 
tehnoloogiate ja algatuste (Ambient Assisted 
Living) integreerimine.

– Ühiskondlike küsimuste lahendamisel 
kasutatav info- ja sidetehnoloogia: avalikku 
huvi pakkuvate valdkondadega seotud uued 
süsteemid ja teenused, mis parandavad 
kvaliteeti, tõhusust, juurdepääsu ja kaasatust, 
eelkõige seoses ebasoodsas olukorras 
olevate rühmadega, sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääsu info- ja 
sidetehnoloogiale; kasutajasõbralikud 
rakendused, uute tehnoloogiate ja algatuste 
(Ambient Assisted Living) integreerimine.

Or. en

Justification

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups. In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.

Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 129
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Kliimamuutus, reostus ja ohud” esimene taane

– Surve keskkonnale ja kliimale: 
maakera kliima- ja loodussüsteemi 
toimimine; kohandamis- ja 
leevendusmeetmed; õhu-, pinnase- ja 
veereostus; muutused atmosfääri koostises ja 
veeringes; kliima, maapinna ja ookeani 
vastastikune mõju; ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide mõju.

– Surve keskkonnale ja kliimale: 
uurimine, kuidas kliima minevikus muutus 
(“paleokliima”); maakera kliima- ja 
loodussüsteemi toimimine; kohandamis- ja 
leevendusmeetmed; õhu-, pinnase- ja 
veereostus; muutused atmosfääri koostises ja 
veeringes; kliima, maapinna ja ookeani 
vastastikune mõju; ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide mõju.

Or. pt

Justification

Studying the way in which the climate changed in the past is extremely important as a means 
of understanding current climate changes and will enable changes resulting from human 
activity to be distinguished from those resulting from natural fluctuation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 130
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Kliimamuutus, reostus ja ohud” esimene taane

– Surve keskkonnale ja kliimale: 
maakera kliima- ja loodussüsteemi 
toimimine; kohandamis- ja 
leevendusmeetmed; õhu-, pinnase- ja 
veereostus; muutused atmosfääri koostises ja 
veeringes; kliima, maapinna ja ookeani 
vastastikune mõju; ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide mõju.

– Surve keskkonnale ja kliimale: 
maakera kliima- ja loodussüsteemi 
toimimine; kliimamuutuste põhjused, 
kohandamis- ja leevendusmeetmed; õhu-, 
pinnase- ja veereostus; muutused atmosfääri 
koostises ja veeringes; kliima, maapinna ja 
ookeani vastastikune mõju; põllumajanduse 
ja kliimamuutuste vastastikune mõju ning 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide 
mõju.

Or. es
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Justification

A more extensive scientific knowledge is required of the role played by agricultural land in 
climate change as regards trapping carbon in the soil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt ja Peter 
Liese

Muudatusettepanek 131
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Kliimamuutus, reostus ja ohud” teine taane

– Keskkond ja tervis: keskkonnastressi 
tekitajate ja inimese tervise vastastikune 
mõju, kaasa arvatud allikate 
kindlakstegemine, seosed sisekeskkonnaga 
ning mõju ja esilekerkivad ohutegurid; 
mürgiste ainete integreeritud 
riskihindamismeetodid, kaasa arvatud 
alternatiivid loomkatsetele; keskkonnast 
tulenevate terviseriskide ja näitajate 
kvantifitseerimine ja kulude-tulude analüüs 
ennetusstrateegiate jaoks.

– Keskkond ja tervis: keskkonnastressi 
tekitajate ja inimese tervise vastastikune 
mõju, kaasa arvatud allikate 
kindlakstegemine, seosed sisekeskkonnaga 
ning mõju ja esilekerkivad ohutegurid; 
mürgiste ainete integreeritud mitteloomsed 
riskihindamismeetodid, kaasa arvatud 
alternatiivid loomkatsetele; keskkonnast 
tulenevate terviseriskide ja näitajate 
kvantifitseerimine ja kulude-tulude analüüs 
ennetusstrateegiate jaoks.

Or. en

Justification

In view of the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, the serious 
public concern in Europe about animal testing, and the objective of the proposed EU 
chemicals Regulation to promote non-animal testing, it is unacceptable for the EU to fund the 
development and use of further in vivo methods for toxicity testing. In accordance with Art. 23 
of Council Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, animal experiments should be replaced by alternatives to 
animal testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 132
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Kliimamuutus, reostus ja ohud” kolmas taane

– Looduslikud riskitegurid: – Looduslikud riskitegurid: 
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prognoosimise ja ühendatud ohtude, s.o 
vastuvõtlikkuse, ning riskide hindamise 
parandamine loodusõnnetuste puhul, mis on 
seotud geoloogiliste ohtudega (maavärinad, 
vulkaanid, tsunamid) ja kliimaga (tormid ja 
üleujutused); varajase hoiatamise süsteemide 
arendamine ning ennetus- ja 
leevendusstrateegiate parandamine.

prognoosimise ja ühendatud ohtude, s.o 
vastuvõtlikkuse, ning riskide hindamise 
parandamine loodusõnnetuste puhul, mis on 
seotud geoloogiliste ohtudega (maavärinad, 
vulkaanid, tsunamid) ja kliimaga (tormid, 
põuad ja üleujutused); varajase hoiatamise 
süsteemide arendamine ning ennetus- ja 
leevendusstrateegiate parandamine.

Or. pt

Justification

Given that the planet is warming up, the provision of support for research into ways of 
preventing and relieving the effects of drought is extremely important.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 133
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Kliimamuutus, reostus ja ohud” kolmas taane

Looduslikud riskitegurid: prognoosimise ja 
ühendatud ohtude, s.o vastuvõtlikkuse, ning 
riskide hindamise parandamine 
loodusõnnetuste puhul, mis on seotud 
geoloogiliste ohtudega (maavärinad, 
vulkaanid, tsunamid) ja kliimaga (tormid ja 
üleujutused); varajase hoiatamise süsteemide 
arendamine ning ennetus- ja 
leevendusstrateegiate parandamine.

– Looduslikud riskitegurid: prognoosimise ja 
ühendatud ohtude, s.o vastuvõtlikkuse, ning 
riskide hindamise parandamine 
loodusõnnetuste puhul, mis on seotud 
geoloogiliste ohtudega (maavärinad, 
vulkaanid, tsunamid) ja kliimaga (tormid ja 
üleujutused); varajase hoiatamise süsteemide 
arendamine ning ennetus- ja 
leevendusstrateegiate parandamine ning 
asjaomastele aladele avaldatava sotsiaal-
majandusliku mõju hindamine. 

Or. es

Justification

One of the most important tasks relating to natural disasters is assessing the impact which 
such disasters have on the continuity of economic activity and hence on the welfare of the 
population. There would be no point in having a better knowledge of natural disasters if this 
did not result in better protection for the areas affected.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 134
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Ressursside säästev majandamine” esimene taane

– Looduslike ja inimese loodud ressursside 
kaitse ja säästev majandamine:
ökosüsteemid; veeressursside majandamine; 
jäätmehooldus ja jäätmetekke vältimine; 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
majandamine, mullakaitse, merepõhja ja 
rannikualade kaitse, kõrbestumise ja maa 
kahjustamise vastased lähenemisviisid; 
metsa majandamine; linnakeskkonna säästev 
juhtimine ja planeerimine, andmehaldus ja 
teabeteenused; looduslike protsessidega 
seotud hindamine ja prognoosimine.

– Looduslike ja inimese loodud ressursside 
kaitse ja säästev majandamine:
ökosüsteemid; veeressursside majandamine; 
jäätmehooldus ja jäätmetekke vältimine; 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
majandamine, mullakaitse, merepõhja ja 
rannikualade kaitse, kõrbestumise ja maa 
kahjustamise vastased lähenemisviisid; 
maastiku säilitamine; metsa majandamine; 
linnakeskkonna säästev juhtimine ja 
planeerimine, ajaloolise tähtsusega 
ressursid ja kultuuripärand, andmehaldus 
ja teabeteenused; looduslike protsessidega 
seotud hindamine ja prognoosimine. 
Linnaarengu ja põllumajanduspoliitika 
mõjude hindamise kriteeriumid.

Or. en

Justification

The study of the environment has to be made from a holistic approach, as well as the policies 
that will result.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 135
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Keskkonnatehnoloogia” esimene taane

– Keskkonnatehnoloogiad loodusliku ja 
kultuurkeskkonna jälgimiseks, kahjude 
ennetamiseks ja leevendamiseks, 
kohandamiseks, parandamiseks ja 
taastamiseks: seotud vee, kliima, õhu, mere, 
linna- ja maakeskkonna, pinnase, 
jäätmehoolduse, ringlussevõtu, 
keskkonnasäästlike tootmisprotsesside, 
kemikaalide ohutuse, kultuuripärandi ja 

– Keskkonnatehnoloogiad loodusliku ja 
kultuurkeskkonna jälgimiseks, 
jäljendamiseks, kahjude ennetamiseks ja 
leevendamiseks, kohandamiseks, 
parandamiseks ja taastamiseks: seotud vee, 
kliima, õhu, mere, linna- ja maakeskkonna, 
pinnase, jäätmehoolduse, ringlussevõtu, 
keskkonnasäästlike tootmisprotsesside, 
kemikaalide ohutusega.
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rajatud keskkonna kaitsega.

Or. en

Justification

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 136
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Keskkonnatehnoloogia” esimene taane a (uus)

– Kultuuripärandi, sealhulgas inimeste 
elukoha kaitse, säilitamine ja 
parandamine: kultuuripärandi kahjustuste 
täiustatud hindamine, innovatiivsete 
kaitsestrateegiate väljatöötamine, 
kultuuripärandi integreerimise 
soodustamine linnakeskkonda.

Or. en

Justification

The environmental technologies already discovered in the course of cultural research have 
been used in other fields. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 137
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Keskkonnatehnoloogia” teine taane

– Tehnoloogia hindamine, kontrollimine ja 
katsetamine: protsesside, tehnoloogiate ja 
toodete keskkonnariskide ja olelustsükli 
hindamise meetodid ja vahendid; toetus 
säästva keemia, veevarustuse ja 

– Tehnoloogia hindamine, kontrollimine ja 
katsetamine: protsesside, tehnoloogiate ja 
toodete keskkonnariskide ja olelustsükli 
hindamise meetodid ja vahendid; toetus 
säästva keemia, metsandustehnoloogia, 
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kanalisatsiooniga seotud platvormidele;1

Euroopa tulevase keskkonnatehnoloogia 
kontrolli- ja katsetamisprogrammi 
teaduslikud ja tehnoloogilised aspektid.

veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud 
platvormidele;1 Euroopa tulevase 
keskkonnatehnoloogia jäljendamis-, 
kontrolli- ja katsetamisprogrammi 
teaduslikud ja tehnoloogilised aspektid.

Or. en

Justification

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 138
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Keskkonnatehnoloogia” teine taane

– Tehnoloogia hindamine, 
kontrollimine ja katsetamine: protsesside, 
tehnoloogiate ja toodete keskkonnariskide ja 
olelustsükli hindamise meetodid ja 
vahendid; toetus säästva keemia, 
veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud 
platvormidele; Euroopa tulevase 
keskkonnatehnoloogia kontrolli- ja 
katsetamisprogrammi teaduslikud ja 
tehnoloogilised aspektid.

– Tehnoloogia hindamine, 
kontrollimine ja katsetamine: protsesside, 
tehnoloogiate ja toodete keskkonnariskide ja 
olelustsükli hindamise meetodid ja 
vahendid; toetus säästva keemia, 
veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud 
platvormidele; Euroopa tulevase
keskkonnatehnoloogia kontrolli- ja 
katsetamisprogrammi teaduslikud ja 
tehnoloogilised aspektid; vee magestamise 
tehnoloogiate hindamine ning mõju seoses 
merekeskkonna ja pinnasega.

Or. es

Justification

In this amendment, emphasis is placed on the need for the characteristics of seawater 
desalination - a promising technology which has both advantages and disadvantages - to be 
studied in greater depth.

  
1 Euroopa tehnoloogiaplatvormide uurimisprogramme võetakse eri tegevuste puhul arvesse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 139
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Keskkonnatehnoloogia” teine taane a (uus)

– Saasteainete heidete majandusliku 
hindamise matemaatilised meetodid: 
mudelite väljatöötamine majandusliku 
väärtuse andmiseks heitgaasidele, 
keskkonnaarvestus.

Or. es

Justification

Further efforts must be made to develop mathematical models which will in future enable 
values to be assigned to pollution, so that pollution can be entered in the accounts by means 
of a single accounting unit, thereby enabling other instruments to be developed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 140
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” uus alapealkiri

Bioloogiline mitmekesisus:
– bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
jätkusuutlik haldamine; keskmise 
pikkusega ja pikaajaliste suundumuste 
hindamine; bioloogilise mitmekesisuse 
muutumise keskkonna-, majandusliku ja 
sotsiaalse mõju hindamine ning ühiskonna 
ja bioloogilise mitmekesisuse vastasmõju.

Or. fr

Justification

The Millenium evaluation of our ecosystem highlighted the loss of biodiversity arising from 
existing habits of mismanagement. This loss of biodiversity is on a scale unprecedented in 
human history and calls for a major research effort at European level. 

Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 141
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” uus alapealkiri

– Bioloogiline mitmekesisus: 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 

taastamine ja jätkusuutlik haldamine; 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
suundumuste, sealhulgas bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse, taastamise ja 
jätkusuutliku haldamise hindamine ja 
prognoosimine; bioloogilise mitmekesisuse 
muutumise keskkonna-, majandusliku ja 
sotsiaalse mõju hindamine ning ühiskonna 
ja bioloogilise mitmekesisuse vastasmõju.

Or. fr

Justification

Numerous studies have highlighted the loss of biodiversity manifested in the ever-greater 
number of endangered species of flora and fauna. The cause lies partly in mismanagement, 
but above all in the numerous forms of pollution arising from human activity. This loss of 
biodiversity is on a scale unprecedented in human history and calls for a major research 
effort at European level.
Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 142
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Transport (sealhulgas lennundus)” alapunkt “Eesmärk”

Arendada tehnoloogia arengule tuginedes 
kodaniku ja ühiskonna heaks integreeritud, 
„rohelisemaid“ ja „intelligentsemaid“ 
üleeuroopalisi transpordisüsteeme, austades 
keskkonda ja loodusvarasid ning 

Arendada tehnoloogia arengule tuginedes 
kõikide kodanike ja ühiskonna heaks 
integreeritud, “rohelisemaid” ja 
“intelligentsemaid” puuetega inimestele 
juurdepääsetavaid üleeuroopalisi 
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kindlustades ja edasi arendades Euroopa 
tööstuste juhtrolli maailmaturul.

transpordisüsteeme, austades keskkonda ja 
loodusvarasid ning kindlustades ja edasi 
arendades Euroopa tööstuste juhtrolli 
maailmaturul.

Or. en

Justification

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 143
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Transport (sealhulgas lennundus)” alapunkti “Põhimõte” 

lõige 3

Euroopa tehnoloogiaplatformide 
uurimisprogrammides toetatakse vajadust 
võtta omaks uus transpordisüsteemidel 
põhinev lähenemine, milles võetakse arvesse 
sõidukite, transpordivõrkude ja 
liiklusteenuste kasutamise vastasmõju, ja 
mida saab arendada ainult Euroopa tasandil.
Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
kulud kõigis neis valdkondades kasvavad 
märkimisväärselt ning koostoimimine EL 
tasandil on oluline, et võimaldada erinevate 
TTA pakkujate kriitilisel massil vastata 
uurimistöö laiahaardelisusest ning 
valdkondade paljususest tulenevatele 
väljakutsetele majanduslikult kõige 
tõhusamal viisil ning ületada poliitilisi, 
tehnoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
probleeme, mis kaasnevad selliste 
küsimustega nagu tuleviku „puhas ja ohutu 
sõiduk“, transpordiliikide koostalitlusvõime 
ja ühitamine iseäranis raudteetranspordi 
puhul, taskukohasus, ohutus, veomaht, 
turvalisus ja keskkonnamõjud laienenud 

Euroopa tehnoloogiaplatvormide
uurimisprogrammides toetatakse vajadust 
võtta omaks uus transpordisüsteemidel 
põhinev lähenemine, milles võetakse 
arvesse sõidukite, transpordivõrkude ja 
liiklusteenuste kasutamise vastasmõju, ja 
mida saab arendada ainult Euroopa tasandil. 
Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
kulud kõigis neis valdkondades kasvavad 
märkimisväärselt ning koostoimimine EL 
tasandil on oluline, et võimaldada erinevate 
TTA pakkujate kriitilisel massil vastata 
uurimistöö laiahaardelisusest ning 
valdkondade paljususest tulenevatele 
väljakutsetele majanduslikult kõige 
tõhusamal viisil ning ületada poliitilisi, 
tehnoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
probleeme, mis kaasnevad selliste 
küsimustega nagu tuleviku “puhas ja ohutu 
sõiduk”, transpordiliikide koostalitlusvõime 
ja ühitamine (sealhulgas seoses puuetega 
inimestele juurdepääsetavate sõidukite, 
infrastruktuuri ja teabega) iseäranis 
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Euroopa Liidus. Euroopa poliitikate 
elluviimisel on väga olulisel kohal ka 
tehnoloogiate arendamine Galileo süsteemi 
ning selle rakenduste toetuseks.

maantee- ja raudteetranspordi puhul, 
taskukohasus, ohutus, veomaht, turvalisus ja 
keskkonnamõjud laienenud Euroopa Liidus. 
Teadusuuringute rahastamine 
pühendatakse ka selliste uute ja paremate 
transpordiinfrastruktuuri ja sõidukite 
lahenduste leidmiseks, millele on 
juurdepääs ka puuetega inimestel ja 
millest on kasu ka eakatele ja transpordi 
kasutajatele üldiselt. Euroopa poliitikate 
elluviimisel on väga olulisel kohal ka 
tehnoloogiate arendamine Galileo-süsteemi
ning selle rakenduste toetuseks.

Or. en

Justification

Road transport still holds the bulk of transport and should not be neglected, especially its 
public transportation part. Access to mainstream transport services for disabled persons is 
central to transport policies to most EU member states. There are opportunities for European 
research and development initiatives to support developments in this area and provide 
comparative date, for example, studies on the cost-benefits of accessible transport including 
the wider social implications and improved and innovative solutions in respect of accessible 
design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 144
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Lennundus ja õhutransport” kolmas taane

– Tarbija rahulolu ja ohutuse tagamine: 
reisijate mugavuse parandamine, 
pardateeninduse uuendamine ja reisijate 
käitluse tõhustamine; õhutranspordi kõigi 
ohutusaspektide parandamine; õhusõidukite 
valiku laiendamine suurekerelistest väikeste 
sõidukiteni. 

– Tarbija rahulolu ja ohutuse tagamine:
reisijate mugavuse parandamine, 
pardateeninduse uuendamine ja reisijate 
käitluse tõhustamine kõikide reisijate, 
sealhulgas puuetega inimeste puhul; 
õhutranspordi kõigi ohutusaspektide 
parandamine; õhusõidukite valiku 
laiendamine suurekerelistest väikeste 
sõidukiteni, tagades samuti täiustatud 
disaini puuetega inimeste juurdepääsuks 
õhusõidukile, mis töötatakse välja puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega 
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konsulteerides.

Or. en

Justification

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 145
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Lennundus ja õhutransport” kuues taane

– Tee avamine tuleviku õhutranspordile:
lennunduse pikaajalisemate küsimuste 
lahendamine radikaalsemate, 
keskkonnasäästlikumate ja uuenduslikemate 
tehnoloogiate kombinatsioonidega, mis viib 
õhutranspordi arengut märkimisväärselt 
edasi.

– Tee avamine tuleviku õhutranspordile: 
lennunduse pikaajalisemate küsimuste 
lahendamine radikaalsemate, 
keskkonnasäästlikumate ja uuenduslikemate 
tehnoloogiate kombinatsioonidega, 
sealhulgas seoses puuetega inimestele 
juurdepääsetavusega, mis viib 
õhutranspordi arengut märkimisväärselt 
edasi.

Or. en

Justification

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 146
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 
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“Tegevus” alapealkirja “Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)” kolmas taane

– Säästva linnaliikluse tagamine:
uuenduslikud liikluskorraldusskeemid, sh 
puhtad ja ohutud sõidukid ja saastevabad 
transpordivahendid, uued ühistranspordi 
liigid ja eratranspordi ratsionaliseerimine, 
sideinfrastruktuur, integreeritud 
linnaplaneerimine ja transport.

– Säästva linnaliikluse tagamine:
uuenduslikud liikluskorraldusskeemid, sh 
puhtad ja ohutud sõidukid ja saastevabad 
transpordivahendid, paremad ja 
innovatiivsed lahendused puuetega 
inimeste juurdepääsuks 
transpordivahenditele ja 
infrastruktuuridele, uued ühistranspordi 
liigid ja eratranspordi ratsionaliseerimine, 
sideinfrastruktuur, integreeritud 
linnaplaneerimine ja transport.

Or. en

Justification

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 147
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)” neljas taane

– Ohutuse ja turvalisuse parandamine: 
vastavalt transpordisüsteemile seoses 
juhtide, reisijate, meeskonna, jalgratturite ja 
jalakäijate veotoimingutega sõidukites, 
laevadel ja transpordisüsteemis tervikuna.

– Ohutuse ja turvalisuse parandamine: 
vastavalt transpordisüsteemile seoses 
juhtide, reisijate, meeskonna, jalgratturite ja 
jalakäijate veo- ja haldamistoimingutega
sõidukites, laevadel ja transpordisüsteemis 
tervikuna, sealhulgas kasutajate ja 
kolmandate isikute nõuetekohane väljaõpe.

Or. en

Justification

Within surface transport research training and operation support has to be added. Even the 
best designed system requires training and operation support to be effectively used. 
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Especially safety and security are too closely related to training, and should not be neglected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 148
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 8 “Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” alapunkti 

“Tegevus” alapealkirja “Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju”

∙ Ühiskonna põhisuundumused ja nende 
mõju: nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne; eluviis, töö, perekond, 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused, tervis 
ja elukvaliteet; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid.

∙ Ühiskonna põhisuundumused ja nende 
mõju: nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne; eluviis, töö, perekond, 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused, tervis 
ja elukvaliteet; kuritegevus; puuetega 
inimeste olukord ja elukvaliteet, eelkõige 
kompleksse ülalpidamisvajadusega ning
Euroopa hoolekandeasutustes elavate 
puuetega inimeste olukord ja sõltumatute 
ülalpidamisskeemide staatus kogu 
Euroopas; ettevõtluse koht ühiskonnas ja 
rahvastiku mitmekesisus, kultuuriline 
vastasmõju ning põhiõiguste kaitse ning 
rassismi ja sallimatuse ning 
diskrimineerimise kõikide vormide vastase 
võitluse probleemid.

Or. en

Justification

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issue should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU member states and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people. Research is also necessary to assess how disabled persons and their families 
can exert free choice in respect of independent living and access to personal assistance as 
opposed to support under the residential care systems.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 149
I lisa I osa jao “Teemad” punkt 9a (uus) “Loojate ja tööstuse teabevahetusplatvormi loomine” 

9a. Loojate ja tööstuse 
teabevahetusplatvormi loomine

Eesmärk:
Kontaktide loomine teadusuuringute ja 
tööstuse vahel
Põhimõte:
ELis jäävad sageli lõpetamata Euroopa 
teadlaste või ettevõtjate väljamõeldud 
uuendused. Struktuurilistel, finantsilistel 
või muudel põhjustel ei ole loojatel 
vahendeid oma kontseptsiooni edasi 
arendada. See on kahetsusväärne 
raiskamine, kuna paljudel juhtudel nad ei 
tea, kuhu pöörduda, et anda oma 
protseduur üle asutusele, mis saab selle 
lisada ulatuslikumatesse uuringutesse või 
kujundada selle ümber praktiliseks 
tööstusrakenduseks. EL peab looma 
kontaktid, mis on vajalikud loojate 
ühendamiseks tööstusega.
Tegevus:
– Euroopa ühtse pakkumiste ja 
sooviavalduste baasi loomine 
– selle kontaktiloomise meetme haldamine 
ja järelevalve 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 150
I lisa II osa “Ideed” alapunkti “Tegevus” lõige 2

EL tegevust seoses eesliiniuuringutega 
rakendab Euroopa teadusnõukogu (ERC), 
mis koosneb teadunõukogust ja seda 

EL tegevust seoses eesliiniuuringutega 
rakendab Euroopa teadusnõukogu (ERC), 
mis koosneb teadusnõukogust, mis 
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toetavast spetsiaalsest 
rakendusstruktuurist.

moodustatakse vastavalt asutamislepingu 
artiklile 171.

Or. pt

Justification

The ERC should be set up on the basis of Article 171 of the Treaty - this being the only legal 
framework which will ensure that it is scientifically autonomous and independent. The 
Commission's proposal to create an executive structure for the ERC is a bureaucratic act 
which would not help to stimulate Europe's scientific policy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 151
I lisa II osa “Ideed” alapunkti “Tegevus” lõige 4

Spetsiaalne rakendusstruktuur vastutab 
programmi rakendamise ja täideviimise 
kõigi aspektide eest vastavalt aasta 
tööprogrammile. Struktuur rakendab 
vastastikuse eksperthinnangu (peer review) 
ja valikumenetlust vastavalt teadusnõukogu 
kehtestatud põhimõtetele ja kindlustab 
toetuste rahalise ja teadusliku haldamise.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 152
I lisa III osa “Inimesed” alapunkti “Tegevus” täppjaotis 2

• Elukestev õpe ja karjääri 
kujundamine, et toetada kogenud 
teadlaste karjääri. Uute oskuste ja 
pädevuse täiendamise või 
omandamise, või 
teadusharudevahelise/mitme 
teadusharu ja/või sektoritevahelise 
liikuvuse suurendamise eesmärgil 
toetatakse teadlasi, kellel on vajadus 
lisa- või täiendava pädevuse ja 
oskuste omandamiseks, teadlasi, kes 

• Elukestev õpe ja karjääri 
kujundamine, et toetada kogenud 
teadlaste karjääri. Uute oskuste ja 
pädevuse täiendamise või 
omandamise, või 
teadusharudevahelise/mitme 
teadusharu ja/või sektoritevahelise 
liikuvuse suurendamise eesmärgil 
toetatakse teadlasi, kellel on vajadus 
lisa- või täiendava pädevuse ja 
oskuste omandamiseks, teadlasi, kes 
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asuvad pärast pausi taas uurimistööle 
ning samuti aidatakse integreeruda 
teadlastel, kes asuvad tegema 
pikaajalisemat teadusuuringut 
Euroopas (sh oma päritolumaal), 
pärast riikidevahelise/rahvusvahelise 
liikumise kogemust. Seda meedet 
rakendatakse nii individuaalse 
stipendiumina otse ühenduse tasandil 
kui ka piirkondliku, riikliku või 
rahvusvahelise kaasrahastamise 
kaudu.

asuvad pärast pausi taas 
uurimistööle, ning samuti aidatakse 
integreeruda teadlastel, kes asuvad 
tegema pikaajalisemat 
teadusuuringut Euroopas (sh oma 
päritolumaal), pärast 
riikidevahelise/rahvusvahelise 
liikumise kogemust. Seda meedet 
rakendatakse nii individuaalse 
stipendiumina otse ühenduse tasandil 

Or. pt

Justification

The Framework Programme should not be used in order to provide support for projects 
which already receive funding from the individual Member States. Increasing the amount of 
funding provided by means of Community grants should be a priority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 153
I lisa III osa “Inimesed” alapunkti “Tegevus” täppjaotis 5

• Erimeetmed Euroopa teadlaste tegeliku 
tööturu loomiseks, millega kõrvaldatakse 
liikuvusega seotud takistused ja 
suurendatakse teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas. Lisaks on kavas eraldada 
toetussummasid üldsuse teadlikkuse 
tõstmiseks Marie Curie nimeliste 
meetmete ja nende eesmärkide kohta.

• Erimeetmed Euroopa teadlaste tegeliku 
tööturu loomiseks, millega kõrvaldatakse 
liikuvusega seotud takistused ja 
suurendatakse teadlaste karjäärivõimalusi 
Euroopas. Nende ülikoolide, 
teaduskeskuste ja äriühingute 
eelistamine, mis loovad uusi teadusele 
pühendatud töökohti. Erilise tähelepanu 
pööramine naisteadlaste vajadustele 
ning sotsiaalsele toetusele, mis on 
vajalik perekonnaelu ühendamisel 
teaduskarjääriga. Lisaks on kavas 
eraldada toetussummasid üldsuse 
teadlikkuse tõstmiseks Marie Curie 
nimeliste meetmete ja nende eesmärkide 
kohta.
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Or. es

Justification

In many cases the difficulties experienced by female scientists stem from the difficulty of 
combining a job with a family. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 154
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Teadustöö infrastruktuurid” alapunkti “Tegevus”, alapealkirja 

“Toetus teadustöö olemasolevatele infrastruktuuridele” kolmas taane

– teadusuuringute e-infrastruktuur, 
edendades kõrgjõudluse- ja -võimsusega 
side- ja võrguinfrastruktuuride edasist 
arendamist ja tugevdades Euroopa võimalusi 
tipptaseme infotöötluse alal; samuti toetades 
infrastruktuuride kasutuselevõttu 
kasutajaskonna poolt, tõstes 
infrastruktuuride ülemaailmset tähtsust ja 
usaldusväärsust GEANT ja Grid-
infrastruktuuride saavutustele toetudes.

– teadusuuringute e-infrastruktuur, 
edendades kõrgjõudluse- ja -võimsusega 
side- ja võrguinfrastruktuuride edasist 
arendamist ja tugevdades Euroopa võimalusi 
tipptaseme infotöötluse alal; samuti toetades 
infrastruktuuride kasutuselevõttu 
kasutajaskonna poolt, tõstes 
infrastruktuuride ülemaailmset tähtsust ja 
usaldusväärsust GEANT ja Grid-
infrastruktuuride saavutustele toetudes.

Parimate tavade edendamine kasutajate 
kaasamisel teadus- ja arendusprojektidesse. 

Or. en

Justification

One of the weaknesses of former EU research programmes has been low level of user 
participation in the selection, implementation and evaluation process for projects. In recent 
years the principle of user involvement has started to become a reality and an accepted 
approach in R&D; this positive shift in thinking should be reflected in the new Framework 
Programme. For the results of research and development to have effective practical 
application, it must be acknowledged that user involvement is essential. Disabled users know 
best what their needs are and how to ensure innovation in respect of product and service 
development can best accommodate the needs of disabled people in practice.

The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of 
projects by the 7th Framework Programme on Research and Development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio 
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Prodi

Muudatusettepanek 155
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Teadustöö infrastruktuurid” jao “Teadus ühiskonnas” alapunkt 

“Põhimõte”

Teaduse ja tehnika mõju meie igapäevaelule 
muutub üha sügavamaks. Sündinud 
sotsiaalse tegevuse tulemusena ning 
kujundatud sotsiaalsete ja kultuuriliste 
teguritega, jäävad teadus ja tehnoloogia 
siiski suure osa avalikkuse ja poliitiliste 
otsuste langetajate igapäevaelust kõrvale 
ning on jätkuvalt arusaamatuste ja alusetute 
lootuste ja hirmude allikaks. Ühiskond peaks 
lahendama esilekerkivate tehnoloogiatega 
seotud vastuolulisi küsimusi hästi 
ettevalmistatud arutelude kaudu, mis viiksid 
välja arukate valikute ja otsusteni. 

Teaduse ja tehnika mõju meie igapäevaelule 
muutub üha sügavamaks. Sündinud 
sotsiaalse tegevuse tulemusena ning 
kujundatud sotsiaalsete ja kultuuriliste 
teguritega, jäävad teadus ja tehnoloogia 
siiski suure osa avalikkuse ja poliitiliste 
otsuste langetajate igapäevaelust kõrvale 
ning on jätkuvalt arusaamatuste ja alusetute 
lootuste ja hirmude allikaks. Ühiskond peaks 
lahendama esilekerkivate tehnoloogiatega 
seotud vastuolulisi küsimusi hästi 
ettevalmistatud arutelude kaudu, mis viiksid 
välja arukate valikute ja otsusteni. 

Euroopa teaduspoliitika on edukas ainult 
siis, kui Euroopa ja liikmesriikide ühiskond 
on veendunud, et selle mured lahendatakse 
ega ületata selle seaduslikke eetilisi piire.

Or. en

Justification

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ja Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 156
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Teadus ühiskonnas” alapunkti “Tegevus” uus täppjaotis

• Teadlaste ja laiema avalikkuse, sh 
korrastatud kodanikuühiskonna 
ulatuslikum kaasamine teadusega seotud 
küsimustesse, et ennetada ja selgitada 
poliitilisi ja sotsiaalküsimusi, sh 
eetikaküsimusi.

• Teadlaste ja laiema avalikkuse, sh 
korrastatud kodanikuühiskonna 
ulatuslikum kaasamine teadusega seotud 
küsimustesse, et ennetada ja selgitada 
poliitilisi ja sotsiaalküsimusi, sh 
eetikaküsimusi.
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• Teadusuuringute kriitiline 
hindamine eesmärgiga märkida maha 
eetiliselt usaldusväärsete teadusuuringute 
orientiirid, võttes nõuetekohaselt arvesse 
põhiõigusi.

Or. en

Justification

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 157
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Teadus ühiskonnas” alapunkti “Tegevus” uus täppjaotis 

• Teadusuuringud soolise võrdõiguslikkuse 
vallas, sh soolise võrdõiguslikkuse küsimuse 
integreerimine uuringute igasse valdkonda 
ning naiste roll teadusuuringutes.

• Teadusuuringud soolise võrdõiguslikkuse 
vallas, sh soolise võrdõiguslikkuse küsimuse 
integreerimine uuringute igasse valdkonda 
ning naiste roll teadusuuringutes.

• Diskrimineerimise kõikide vormide 
teadusuuringud ning EÜ asutamislepingu 
artiklis 13 osutatud alustel diskrimineeritud 
rühmade integreerimine teadusuuringute 
kõikidesse valdkondadesse.

Or. en

Justification

Given the benefit specific research and development (R&D) initiatives on disability can 
provide to the social integration of disabled people, specific actions on disability are 
important.
At the same time the horizontal nature of disability issues mean that disabled people should 
also be broadly recognised across all relevant sectors of the programme. The diversity of 
disabilities should be recognised and understood by research and development initiatives 
across the board.
It is important and appropriate that the European Commission’s support for research 
projects are connected with the EU political objectives in addition to the European research 
potential and added value. For disabled persons the EU policy areas of particular importance 
relate to information communication technologies; education and training, transport, 
employment and social policy.
Furthermore, it is important that research activities go beyond purely commercial priorities 
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and address research gaps in the social field at the same time taking on board user 
requirements – including the needs of disabled users.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 158
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Rahvusvaheline koostöö” kolmanda lõigu kolmas taane

– arengumaad, keskendudes nende 
erivajadustele;

– arengumaad, keskendudes nende 
erivajadustele, näiteks levinud ja 
tähelepanuta jäetud haigustele; 

Or. en

Justification

Major and neglected diseases have significant health affects on developing countries. 
Tackling these diseases is an essential component in the fight against global poverty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt ja Peter Liese

Muudatusettepanek 159
I lisa IV osa “Võimekus” jao “Teadusuuringute ühiskeskuse meetmed väljaspool 

tuumaenergiavaldkonda” alapunkti “Tegevus” alapealkirja “Solidaarsus ja ressursside 
vastutustundlik juhtimine” neljas taane a (uus)

– Edendada ja tugevdada alternatiivsete 
katsetamisstrateegiate ning eelkõige loomi 
mitte hõlmavad meetodite arendamist ja 
valideerimist teadusuuringute kõikides 
asjaomastes valdkondades (ohutuse 
hindamine, vaktsiinide katsetamine, 
tervishoid ja biomeditsiiniuuringud jne)

Or. en

Justification

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the Cosmetics Directive (76/768/EEC) as amended, and the 
objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing, the 
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development and validation of alternative testing strategies and in particular non-animal test 
methods should be included among the activities of the JRC.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese, Johannes Blokland ja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 160
I lisa lõpp (uus) 

1. Eetiliselt tundlike teadusprojektide puhul 
peavad osalejad hankima enne projektide 
alustamist liikmesriigi või kohaliku 
eetikakomisjoni heakskiidu või loa. Lisaks 
sellele kontrollib komisjon süstemaatiliselt 
projekte. Eriolukordades võib 
eetikakontrolli teha projekti elluviimise 
ajal.
2. Selle programmi raames rahastatakse 
järgmisi teadusvaldkondi:
– inimembrüote kloonimise meetodid;
– sekkumine inimloote arengusse;
– teadusprojektid, mis toovad otseselt või 
kaudselt kaasa inimembrüote hävitamise.
Embrüo tüvirakkude uuringute valdkonnas 
kasutatakse NIHi kogemusi ja uuritakse 
ainult enne 2001. aasta augustit kasvatatud 
embrüote tüvirakke.

Or. en

Justification

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is very big. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
framework programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik ja Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 161
I lisa lõpp (uus) 

1. Eetiliselt tundlike teadusprojektide puhul 
peavad osalejad hankima enne projektide 
alustamist liikmesriigi või kohaliku 
eetikakomisjoni heakskiidu või loa. Lisaks 
sellele kontrollib komisjon süstemaatiliselt 
projekte. Eriolukordades võib 
eetikakontrolli teha projekti elluviimise 
ajal.
2. Selle programmi raames rahastatakse 
järgmisi teadusvaldkondi:
– inimembrüote kloonimise meetodid;
– sekkumine inimloote arengusse;
– teadusprojektid, mis hõlmavad 
inimembrüote hävitamist või inimembrüote 
tüvirakkude kasutamist.

Or. en

Justification

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is important. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
Framework Programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 162
II lisa, programmide suunav jaotus

(miljonites eurodes) (miljonites eurodes)

Koostöö*, 1 44432 Koostöö*, 1 47214

  
1 * Sealhulgas ühised tehnoloogiaalgatused (sealhulgas rahastamiskava jms) ning teemade piires rahastatav 
kooskõlastamis- ja rahvusvahelise koostöö tegevuse osa.
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Tervishoid 8317 Tervishoid 9099
Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia

2455 Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia

2455

Info- ja sidetehnoloogia 12670 Info- ja sidetehnoloogia 11670
Nanoteadused, 
nanotehnoloogiad, materjalid ja 
uued tootmistehnoloogiad 

4832 Nanoteadused, 
nanotehnoloogiad, materjalid 
ja uued tootmistehnoloogiad 

4832

Energeetika 2931 Energeetika 3931
Keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused) 

2535 Keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused) 

3535

Transport (sealhulgas 
lennundus)

5940 Transport (sealhulgas 
lennundus)

5940

Sotsiaalmajandus- ja 
humanitaarteadused 

792 Sotsiaalmajandus- ja 
humanitaarteadused 

792

Julgeolek ja kosmos 3960 Julgeolek ja kosmos 3460
Ideed 11862 Ideed 10862
Inimesed 7129 Inimesed 7129
Võimekus 7486 Võimekus 7204
Teadustöö infrastruktuurid * 3961 Teadustöö infrastruktuurid * 3679
VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud

1901 VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud

1901

Teadmiste piirkonnad 158 Teadmiste piirkonnad 158

Teadusuuringute potentsiaal 554 Teadusuuringute potentsiaal 554
Teadus ühiskonnas 554 Teadus ühiskonnas 554

Rahvusvaheline koostöö 358 Rahvusvaheline koostöö 358
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
meetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

1817 Teadusuuringute Ühiskeskuse 
meetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

1817

KOKKU 72726 KOKKU 72726

Or. de

Justification

The draftsman is right that funding for health, energy and the environment should be 
increased in the seventh Framework Programme. 
It makes no sense, however, to propose reducing Euratom funds accordingly, as this 
programme is not subject to the codecision procedure. It is suggested, therefore, that funding 
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under the seventh Framework Programme, which is subject to codecision, is reallocated in 
favour of the environment, health and energy. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 163
II lisa, programmide suunav jaotus, osa “Koostöö”

Programmide suunav jaotus on järgmine 
(miljonites eurodes):

Programmide suunav jaotus on järgmine 
(miljonites eurodes):

Koostöö*, 1 44432 Koostöö*, 1 44432

Tervishoid 8317 Tervishoid ja toiduained 11827,73
Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia 2455

Info- ja sidetehnoloogia 12670 Uuenduslikud 
tehnoloogiad.

8332,73

Nanoteadused, 
nanotehnoloogiad, 
materjalid ja uued 
tootmistehnoloogiad

4832

Energeetika 2931 Energeetika ja transport 
(sealhulgas lennundus)

11563,4

Keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused)

2535 Keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused), 
põllumajandus ja kalandus

6045,73

Transport (sealhulgas 
lennundus)

5940

Sotsiaalmajandus- ja 
humanitaarteadused

792

Julgeolek ja kosmos 3960 Julgeolek ja kosmos 6652,4

Or. nl

  
1 Sealhulgas ühised tehnoloogiaalgatused (sealhulgas rahastamiskava jms) ning teemade piires rahastatav 
kooskõlastamis- ja rahvusvahelise koostöö tegevuse osa.
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Justification

The Cooperation section is divided into 5 subjects. The original amounts for ICT (12670) and 
social sciences (2534) are distributed across the 5 subjects. The original subject of Food,
Agriculture and Biotechnology has been divided by three and shared out between 3 new 
subjects. The original sums for Transport and Energy are added together. 

Health and Food: 11827, 73 = original amount for Health 8317 + Food 818,33 (one third of 
the original amount of 2455 for Food, Agriculture and Biotechnology) + 158,4 (one fifth of 
the original amount for Socio-economic Sciences and the Humanities) + 2534 (one fifth of the 
original amount for ICT 12670)
Innovative Technologies: 8332,73 = original amount for Nanosciences etc. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (see breakdown above of these partial amounts)
Energy and Transport: 11563,4 = Energy 2931 + 818,33 +2534 + Transport 5940
Environment, Agriculture and Fisheries: 6045,73 = original amount for Environment 2535 
+ Agriculture 818,33 + 158,4 +2534
Security and Space: 6652,4 = original amount 3960 + 158,4 + 2534

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 164
II lisa, programmide suunav jaotus, osa “Võimekus”

Võimekus

Teadustöö infrastruktuurid *
VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud
Teadmiste piirkonnad

Teadusuuringute potentsiaal
Teadus ühiskonnas

Rahvusvaheline koostöö

7486

3961
1901
158
554

554
358

Võimekus

Teadustöö infrastruktuurid *
VKEde huvides läbiviidavad 
teadusuuringud
Teadmiste piirkonnad

Teadusuuringute potentsiaal
Teadus ühiskonnas

Rahvusvaheline koostöö

7486

3461
2901
158
554

554
358

Or. pt

Justification

The purpose of the budget to be made available should be to give European researchers 
greater access to existing infrastructure and to bring about a significant increase in the 
involvement of PMEs.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 165
III lisa jao “Rahastamiskavad” punkt 5 “Teadlaste koolituse ja karjääri kujundamise 

toetamine”

Teadlaste koolituse ja karjääri kujundamise 
toetamine, mida kasutatakse peamiselt
Marie Curie nimeliste meetmete 
rakendamiseks.

Teadlaste koolituse ja karjääri kujundamise 
toetamine kõikides programmides, 
projektides ja algatustes ning samuti Marie 
Curie’ nimeliste meetmete rakendamiseks. 
Selliste tingimuste edendamine, mis 
hõlbustavad naistel teadlasekarjääri 
alustada ja teha.

Or. es

Justification

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 166
III lisa jao ”Õigusaktile lisatav finantsselgitus” punkti 5 “Tunnused ja eesmärgid” alapunkti 

5.3 alapealkirja “Koostöö” punkt 1 “Tervis”

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

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

Or. en
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Justification

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme. Additionally, neglected diseases should be emphasised as they fall 
outside of the scope of the drug industry's research and development efforts. 


