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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Riiklikult rahastatavatesse 
teadusuuringutesse tuleb investeerida 
eelkõige nii, et see rahuldaks avalikke 
vajadusi ja prioriteete.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 2

(2) Lissaboni Euroopa Ülemkogu tunnustas
teadustegevuse keskset osa 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 

(2) Euroopa Ülemkogu Lissaboni kohtumisel
tunnustati teadustegevuse keskset osa ning 
rõhutati teadmiste ja innovatsiooni tähtsust 



PE 367.635v01-00 2/16 AM\593551ET.doc

ET

tagamisel ning rõhutas teadmiste ja 
innovatsiooni tähtsust majanduskasvu, 
sealhulgas tööhõive kasvu suurendamisel 
Euroopas.

ja seati liidule järgmiseks kümnendiks uus 
strateegiline eesmärk: saada maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majanduskeskkonnaks, mis on suuteline 
säästvaks majandusarenguks eesmärgiga 
saavutada täielik tööhõive, kus on rohkem 
ja paremaid töökohti ning suurem 
sotsiaalne ühtekuuluvus.

Or. en

Justification

The Lisbon 'triangle' is worth mentioning

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Ühenduse abi ei tuleks anda ühelegi 
teadusuuringule, mis nõuab inimembrüote 
hävitamist või kasutab inimembrüotest 
võetud materjali protsessis, millega 
kaasneb nimetatud embrüo hävitamine.

Or. en

Justification

The European Parliament has repeatedly stressed the Community's destructive approach 
concerning human embryo and human embryonic stem cell research

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b) Võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 
8. märtsi 2005. aasta resolutsiooni 
(A/59/516/Add. I), milles viidatakse selgelt 
vajadusele välistada terviseriske ja vältida 
naiste ekspluateerimist, rõhutas Euroopa 
Parlament vajadust välistada 
inimkloonimise toetamine ja rahastamine 
ükskõik millise ühenduse programmi 
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raames.

Or. en

Justification

The definition of ethically motivated limits is of particular importance

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 9

(9) Tuleks tugevdada kvantitatiivselt ja 
kvalitatiivselt inimpotentsiaali Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias.

(9) Tuleks võtta erimeetmeid, et võimaldada 
naiste osaluse olulist suurenemist 
teadusuuringutes. Nii meeste kui naiste 
erinevaid oskusi ja kogemusi tuleks ära 
kasutada ka teadusuuringutes.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Muudatusettepanek 17
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. Sel eesmärgil 
tuleks teha jõupingutusi, et kiirendada 
ühenduses omandatud ja kolmandates 
riikides omandatud kutsekvalifikatsioonide 
vastastikust tunnustamist.

Or. fr

Justification

In order to encourage European researchers to remain in Europe and attract foreign 
researchers, it is essential to speed up mutual recognition of qualifications acquired in the 
Member States and those acquired abroad so as not to hamper the movement of researchers 
within the Community.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Inimesi käsitlevas osas sätestatud 
tegevus peaks soosima laste teadushimu ja 
huvi teaduse vastu laste ja noorte jaoks 
teadushimu tekitavas keskkonnas, 
tõhustades kõikide tasemete, k.a koolide, 
teadusharidust ning õhutades noorte huvi 
teaduse vastu ja selles osalemise soovi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 19

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

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

Or. fr

Justification

The best use of the potential of all researchers, both men and women, in the field of research 
should be a priority for the European Union.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 20
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 sätestatud 
põhimõtteid ning Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 lõige 4

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

4. Inimesed: inimpotentsiaali, eelkõige 
naiste potentsiaali kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne tugevdamine Euroopa 
teadusuuringutes ja tehnoloogias.

Or. fr

Justification

See Amendment 16.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 lõige 6 a (uus)

6 a. Soolise võrdõiguslikkuse küsimus ja 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise ning diskrimineerimise 
kõigi vormide vastu võitlemise põhimõtted 
lülitatakse kõigisse programmiga hõlmatud 
tegevustesse.

Or. fr

Justification

The Community should, in accordance with Article 3(2) of the Treaty, seek to eliminate 
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inequalities and to promote equality between men and women in all its actions, including 
activities covered by the seventh Framework Research Programme. The Community should 
also, in accordance with Article 13 of the Treaty, seek to eliminate all forms of 
discrimination.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik

Komisjon tellib kaks aastat pärast 
raamprogrammi lõpuleviimist sõltumatutelt 
välisekspertidelt hinnangu selle põhjenduste, 
rakendamise ja tulemuste kohta.

Komisjon tellib kaks aastat pärast 
raamprogrammi lõpuleviimist sõltumatutelt 
välisekspertidelt hinnangu selle põhjenduste, 
rakendamise ja tulemuste kohta, pidades 
eelkõige silmas naiste oskuste ja 
potentsiaali edendamist, arendamist ja 
kasutamist.

Or. fr

Justification

The evaluation of the programme should also focus on progress made in enhancing the role 
and competences of women in the field of research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 24
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Põhimõte” teine lõik

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

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja,
klamüdioosid, südame-veresoonkonna 
haigused, hingamisteede, vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eelkõige sellised 
vanusega seotud haigused nagu Alzheimeri 
ja Parkinsoni tõbi, ja mittenakkuslikud 
lastehaigused) seotud kliinilised uuringud 
põhinevad rahvusvahelistel mitmes keskuses
tehtud uuringutel, et leida lühikese aja 
jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö tuleks läbi 
viia mitte üksnes genoomsel ja 
molekulaarsel tasandil. See peab 
märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks 
hõlmama suurt hulka erinevaid elanikkondi 
ja rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
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arvu. Euroopa tasandil tehtud 
tervishoiupoliitikaga seotud uuringute alusel 
saab võrrelda mudeleid, süsteeme, andmeid 
ning riiklikes andmebaasides ja biopankades 
hoitavaid patsientide materjale.

diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks ja nende 
tervisehäirete epidemioloogilisel 
uurimistööl 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, kaasa arvatud avalikes 
nabaväädi vere tüvirakupankades hoitavaid 
patsientide materjale.

Or. en

Justification

Chlamydia infection is a common bacterial sexually transmitted disease which is estimated to 
lead to infertility in one third of cases, making it the commonest cause of sterility arising from 
infection;
Epidemiological research needs to be far more complete in view of public healthcare at the 
societal level and should not only be carried out at the genomic and molecular level. In this 
context, research on the establishment of public banks for cord blood stem cells should be
strengthened in order to achieve an inventory sufficient to provide as many potential 
recipients as possible with a high probability of a therapeutically effective cord blood unit 
when one is clinically indicated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Muudatusettepanek 25
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Põhimõte” teine lõik

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eelkõige sellised 
vanusega seotud haigused nagu Alzheimeri 
ja Parkinsoni tõbi) seotud kliinilised 
uuringud põhinevad rahvusvahelistel mitmes 
keskuses tehtud uuringutel, et leida lühikese 
aja jooksul nõutav arv patsiente. 
Epidemioloogiline uurimistöö peab 
märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks 
hõlmama suurt hulka erinevaid elanikkondi 
ja rahvusvahelisi võrgustikke. Uue 
diagnostika ja ravi väljatöötamisel 
harvaesinevate tervisehäirete jaoks on 

Paljude haigustega (nt vähkkasvaja, südame-
veresoonkonna haigused, vaimu- ja 
neuroloogilised haigused, eelkõige sellised 
vanusega seotud haigused nagu Alzheimeri 
ja Parkinsoni tõbi ja osteoporoos) 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 
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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.

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. fr

Justification

Osteoporosis is a disease which affects a very large number of women in Europe. Clinical 
research is therefore essential in this area in order to improve the quality of life of the women 
concerned.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 26
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Põhimõte” neljas lõik

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 
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.

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool. 
Kahte strateegilist küsimust – laste tervis ja 
vananeva elanikkonna tervis – käsitletakse 
kõikide tegevuste raames. 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, 
koos soolisest aspektist lähtuva 
tervishoiuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 27
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Põhimõte” neljas lõik

Käsitletavad tegevused, mis hõlmavad 
poliitikast tulenevate nõuete jaoks vajalikke 
teadusuuringuid, on nimetatud allpool. 

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

Kolme strateegilist küsimust – laste tervis, 
naiste tervis ja vananeva elanikkonna 
tervis – käsitletakse kõikide tegevuste 
raames. 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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 28
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Tegevus” punkti 

“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, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused; 
ja muud kroonilised haigused (nt osteoartriit
ja osteoporoos). Arendamaks patsientidele 
suunatud strateegiaid alates ennetamisest 
kuni diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud, võttes arvesse soolisi 
eripärasid.

Or. fr

Justification

Strategies for disease prevention and treatment should take account of differences between 
men and women.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 29
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 1. jao “Tervishoid” alajaotise “Tegevus” punkti 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” neljas a taane (uus)
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– Palliatiivne meditsiin: valude teraapia ja 
sümptomaatiline teraapia seni veel 
ravimatute haiguste korral. Leevendamaks 
patsientide haigusnähtusid nii efektiivselt 
kui võimalik.

Or. de

Justification

Many diseases will still not be curable even in the next seven to eight years. After the end of 
the 7th research framework programme, people will still die of diseases. The aim of palliative 
medicine is to relieve suffering, particularly pain but also other symptoms such as thirst, 
itching and nausea, even if the cause of the disease can no longer be treated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 30
I lisa II osa “Ideed” jaotise “Tegevus” kolmas lõik

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 
esindamata poliitilisi või muid huve. Kui 
selle liikmed on sõltumatu menetluse käigus 
välja valitud, nimetab komisjon nad 
ametisse. Muu hulgas otsustab 
teadusnõukogu, milliseid teadusuuringuid 
rahastatakse, ja tagab tegevuse kvaliteedi 
teaduslikust vaatenurgast. Nõukogu 
ülesandeks on aasta tööprogrammi 
väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi 
rakendamise järelevalve ja kvaliteedikontroll 
teaduslikust vaatenurgast.

Teadusnõukogu koosneb Euroopa 
teadusringkondade kõrgeima tasandi 
esindajatest, kes tegutsevad isiklikult, 
esindamata poliitilisi või muid huve. 
Teadusnõukogu liikmetest on vähemalt 
50% naised. Kui selle liikmed on sõltumatu 
menetluse käigus välja valitud, nimetab 
komisjon nad ametisse. Muu hulgas otsustab 
teadusnõukogu, milliseid teadusuuringuid 
rahastatakse, ja tagab tegevuse kvaliteedi 
teaduslikust vaatenurgast. Nõukogu 
ülesandeks on aasta tööprogrammi 
väljatöötamine, vastastikuse 
eksperthinnangu (peer review) koostamise 
korra kehtestamine ning samuti programmi 
rakendamise järelevalve ja kvaliteedikontroll 
teaduslikust vaatenurgast.

Or. en

Justification

This addition is needed to ensure that the ERC complies with the EU's target of equal 
treatment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 31
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 3. jao “Info- ja sidetehnoloogia” alajaotise “Tegevus” 

punkti “Tehnoloogiate integreerimine” teine taane

– Kodukeskkond: side, seire, kontroll, abi; 
kõikide seadiste tõrgeteta koostalitusvõime 
ja kasutamine; interaktiivne digitaalne 
infosisu ja teenused.

– Kodukeskkond: keelatud sisu 
filtreerimine, side, seire, kontroll, abi; 
kõikide seadiste tõrgeteta koostalitusvõime 
ja kasutamine; interaktiivne digitaalne 
infosisu ja teenused.

Or. fr

Justification

Information and communication technologies (ICT) should enable illicit content, such as 
pornography and child pornography, which are increasing especially on the Internet, to be 
filtered.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 32
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 8. jao “Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” 

alajaotis “Eesmärk”

Luua sügav, ühine arusaam sellistest 
Euroopa ees seisvatest keerukatest ja 
omavahel seotud sotsiaalmajanduslikest 
probleemidest nagu majanduskasv, tööhõive 
ja konkurentsivõime, sotsiaalne sidusus ja 
jätkusuutlikkus, elukvaliteet ja globaalne 
seotus, eriti selleks, et anda asjaomaste 
valdkondadega seotud strateegiate 
väljatöötamiseks parema kvaliteediga 
alusteadmised. 

Luua sügav, ühine arusaam sellistest 
Euroopa ees seisvatest keerukatest ja 
omavahel seotud sotsiaalmajanduslikest 
probleemidest nagu kvaliteetne tööhõive, 
vananev elanikkond, sotsiaalne sidusus ja 
jätkusuutlikkus, elukvaliteet ja globaalne 
seotus, eriti selleks, et anda asjaomaste 
valdkondadega seotud strateegiate 
väljatöötamiseks parema kvaliteediga 
alusteadmised. 

Or. en

Justification

The ageing society is one of the key challenges for the future.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 33
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 8. jao “Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” 

alajaotise “Tegevus” esimene punkt
Majanduskasv, tööhõive ja 
konkurentsivõime teadmisteühiskonnas:
teadusuuringute arendamine ja 
integreerimine küsimustes, mis mõjutavad 
majanduskasvu, tööhõivet ja 
konkurentsivõimet innovatsioonist, 
haridusest, sh elukestev õpe, ning teadus- ja 
muude teadmiste rollist riiklike 
institutsioonideni välja.

Keskkonda säästev majandusareng, 
tööhõive, sotsiaalne õiglus ja sooline 
võrdõiguslikkus: teadusuuringute 
arendamine ja integreerimine küsimustes, 
mis mõjutavad tööhõivet innovatsioonist, 
haridusest, sh elukestev õpe, ning teadus- ja 
muude teadmiste rollist riiklike 
institutsioonideni välja.

Or. en

Justification

Competitiveness in all areas of society, should not become a desirable concept.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 34
I lisa I osa “Koostöö” jaotise “Teemad” 8. jao “Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused” 

alajaotise “Tegevus” kolmas punkt

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,
töö- ja pereelu ühitamine, sooline 
võrdõiguslikkus, tervis ja elukvaliteet; 
kuritegevus; ettevõtluse koht ühiskonnas ja 
rahvastiku mitmekesisus, kultuuriline 
vastasmõju ning põhiõiguste kaitse ning
diskrimineerimise kõikide vormide, rassismi 
ja sallimatuse vastase võitluse probleemid.

Or. fr

Justification

One of the major difficulties facing European society is how to reconcile professional and 
family life. Moreover, gender equality and the fight against all forms of discrimination also 
form part of the issues facing the EU.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 35
I lisa II osa “Ideed” jaotise “Tegevus” kuues lõik

Euroopa Komisjon tagab ERC täieliku 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse.

Euroopa Komisjon tagab ERC täieliku 
sõltumatuse ja usaldusväärsuse. ERC peaks 
tegema aktiivset tööd soolise aspekti 
integreerimiseks teadus- ja arendusabisse. 
Ta peaks pakkuma piisavat toetust soolisest 
aspektist lähtuvatele teadusuuringutele. 
Soolise kuuluvuse esiletõstmine 
teadusuuringutes arendab uusi teadmisi, 
tugevdab kvaliteeti ja rikastab 
teadusuuringuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 36
I lisa III osa “Inimesed” jaotise “Põhimõte” esimene lõik

Piisav arv hästi koolitatud ning 
kvalifitseeritud teadlasi on vajalik 
eeltingimus teaduse edendamisel ja 
innovatsiooni juurutamisel, kuid samas ka 
oluline tegur, mis meelitab avalikku ja 
erasektorit jätkuvalt teadusuuringutesse 
investeerima. Et konkurents maailmatasemel 
aina kasvab, on Euroopa avatud tööturu 
arendamine teadlaste jaoks ning oskuste ja 
karjäärivõimaluste mitmekesistamine väga 
oluline, et toetada teadlaste ja nende 
teadmiste tulutoovat liikumist nii Euroopas 
kui kogu maailmas.

Piisav arv hästi koolitatud ning 
kvalifitseeritud teadlasi on vajalik 
eeltingimus teaduse edendamisel ja 
innovatsiooni juurutamisel, kuid samas ka 
oluline tegur, mis meelitab avalikku ja 
erasektorit jätkuvalt teadusuuringutesse 
investeerima. Et konkurents maailmatasemel 
aina kasvab, on Euroopa avatud, igasugusest 
diskrimineerimisest vaba tööturu
arendamine teadlaste jaoks ning oskuste ja 
karjäärivõimaluste mitmekesistamine väga 
oluline, et toetada teadlaste ja nende 
teadmiste tulutoovat liikumist nii Euroopas 
kui kogu maailmas.

Or. fr

Justification

The European research market should be free of all forms of discrimination in order to 
attract as many people as possible, inlcuding women, and enable the EU to become more 
competitive in accordance with the Lisbon objectives.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 37
I lisa III osa “Inimesed” jaotise “Tegevus” punkt “Elukestev õpe ja karjääri kujundamine” 

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 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.

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 asuvad pärast pausi, näiteks ema- või 
vanemapuhkust, taas uurimistööle ning 
samuti aidatakse (taas)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.

Or. fr

Justification

Women researchers do not enjoy the same promotion opportunities as men in the field of 
research. The seventh Framework Programme should therefore promote women's career 
development. The necessary conditions should also be created to enable women to resume 
their work after a period of maternity leave and both men and women after a period of 
parental leave. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 38
I lisa IV osa “Võimekus” viienda jao “Teadus ühiskonnas” jaotise “Põhimõte” esimene lõik

Euroopa teaduspoliitika on edukas üksnes 
siis, kui Euroopa ühiskond ja liikmesriigid 
on veendunud, et nende muresid 
arvestatakse ja et peetakse kinni 
põhjendatud eetilistest piiridest, mis tuleks 
nende arvates teadusuuringute suhtes
kehtestada. 
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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): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 39
I lisa IV osa “Võimekus” viienda jao “Teadus ühiskonnas” jaotise “Tegevus” kolmas a punkt 

(uus) 

Kriitiline mõttevahetus teadusuuringute 
üle, eesmärgiga sätestada standardid 
eetiliselt vastuvõetavatele 
teadusuuringutele, võttes 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): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 40
I lisa IV osa “Võimekus” viienda jao “Teadus ühiskonnas” jaotise “Tegevus” neljas punkt

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 edutamine teadusuuringutes.

Or. fr

Justification

See justification for Amendment 20.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 41
I lisa IV osa “Võimekus” viienda jao “Teadus ühiskonnas” jaotise “Tegevus” viies punkt

Noorte jaoks teadushimu tekitava keskkonna 
loomine, tõhustades kõikide tasemete, k.a 
koolide, teadusharidust ning õhutades noorte 
huvi teaduse vastu ja selles osalemise soovi.

Noorte jaoks teadushimu tekitava
stereotüüpideta keskkonna loomine, 
tõhustades kõikide tasemete, k.a koolide, 
teadusharidust ning õhutades noorte huvi 
teaduse vastu ja selles täieliku osalemise 
soovi.

Or. fr

Justification

It is important to create a 'scientific' environment free of all stereotypes with a view to 
promoting full participation in science among girls and boys and reinforcing science 
education not only in schools but also in other appropriate institutions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Muudatusettepanek 42
I lisa IV osa “Võimekus” viienda jao “Teadus ühiskonnas” jaotise “Tegevus” seitsmes a 

punkt (uus)

Lasteasutuste olemasolu tagamine vastavalt 
Euroopa Ülemkogu Barcelona kohtumisel 
2002. aastal sõlmitud kokkuleppele, mille 
kohaselt liikmesriigid peaksid aastaks 2010 
võimaldama lapsehooldust vähemalt 90%-
le lastest alates kolme aasta vanusest kuni 
koolikohustuse ikka jõudmiseni ja 
vähemalt 33%-le alla kolme aastastest 
lastest.

Or. en

Justification

Adequate and sufficient childcare facilities are crucial especially for employed women with
children.


