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SHORT JUSTIFICATION

Komission ehdotus tutkimuksen seitsemänneksi puiteohjelmaksi on monessa suhteessa 
myönteinen. Ehdotuksessa on otettu huomioon useita parlamentin aiemmissa päätöksissään 
ilmaisemia kantoja.

Ehdotuksen todellinen merkitys on kuitenkin auki niin kauan kuin päätöstä EU:n 
rahoituskehykseksi vuosille 2007- 2013 ei ole päätetty. Jos kokonaisbudjetti tulee olemaan 
ehdotettua pienempi, uhkana on, että tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan käytettävissä 
olevat varat vähenevät huomattavasti ehdotetusta.

Menettelytapaa on syytä arvostella myös siinä suhteessa, että komissio on jo julkaissut 
ehdotuksensa aihekohtaisiksi ohjelmiksi (specific programmes) 21.9.2005, vaikka 
puiteohjelman käsittely yhteispäätösmenettelyssä on kesken ja aihekohtaisten ohjelmien tulisi 
perustua puiteohjelmaan. Näin komissio on etukäteen viemässä merkitystä 
yhteispäätösmenettelyltä.

Ympäristön ja kansanterveyden näkökulmasta komission ehdotus sisältää paljon myönteisiä 
asioita. Esittelijä ehdottaa vahvistettavaksi kohtia, jotka liittyvät saastumisen vähentämiseen, 
biodiversiteetin suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusien energiatekniikoiden 
kehittämiseen ja energia-älykkään Euroopan (energy intelligent Europe) luomiseen. Esittelijä 
ehdottaa myös selkeämpää painotusta sairauksien ennalta ehkäisyyn ja sitä tukevaan 
tutkimukseen. Edelleen esittelijä ehdottaa kansalaisyhteiskunnan roolin sekä naisten 
oikeuksien korostamista.

Esittelijä ehdottaa, että energiatutkimuksen alat kirjataan puiteohjelmaan järjestyksessä, joka 
vastaa eri vaihtoehtojen prioriteettijärjestystä ilmastonmuutoksen voittamiseksi ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi, ja myös erillisten budjettilinjojen luontia eri energiavaihtoehdoille.
Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaa tutkimusta esitetään kohdennettavaksi sen 
ympäristövaikutuksiin. Puhdasta hiiltä koskevan tutkimuksen rahoitus kuuluu esittelijän 
mielestä hiiliteollisuudelle, joka on etabloitunut kauan sitten ja jolla on käytettävissään 
merkittävät varat.

Kantasolututkimuksen osalta esittelijä ehdottaa, että yhteisön varoilla ei rahoiteta 
alkiokantasolututkimusta, vaan vain aikuis- ja napanuorakantasolututkimusta ja muita sellaisia 
vaihtoehtoja, jotka eivät käytä alkioita raaka-aineenaan.

Maatalouden biotekniikan osalta esittelijä korostaa ei-GMO biodiversiteetin suojelua ja 
geneettisesti muunneltujen organismien ympäristövaikutusten tutkimista.

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen epäsuhtaan, joka on ehdotetun tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman energiatutkimusosan ja ehdotetun Euratomin seitsemännen tutkimusohjelman 
välillä, josta ei päätetä yhteispäätösmenettelyssä. Euratom-ehdotuksessa esitetään fuusioon ja 
muuhun ydinvoimaan käytettäväksi 5 vuodessa enemmän varoja kuin 7 vuodessa käytettäisiin 
kaikkeen muuhun energiatutkimukseen. Tämä on ristiriidassa EU:n useiden päätösten kanssa, 
joissa todetaan, että ilmaston lämpeneminen on rajoitettava kahden asteen alapuolelle ja 
korostetaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian roolia tässä. Ydinvoima ei kuulu 
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yhteisesti hyväksyttyihin prioriteettialoihin. Siihen sisältyy vakavia riskejä eikä fissiovoimalla 
uraanivarojen rajallisuuden vuoksi edes teoriassa voi olla merkittävää roolia 
ilmastonmuutoksen saamisessa kuriin. Fuusio taas ei pysty tarjoamaan käyttökelpoista 
energiaa moneen vuosikymmeneen eikä sen toimivuudesta edes useiden vuosikymmenien 
kuluttua ei vielä ole mitään takeita.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon kutsub tööstus-, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni kui vastutavat komisjoni üles tegema oma raportis järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Avaliku sektori rahastatavad 
teadusuuringud tuleb suunata peamiselt 
avalikkuse vajaduste ja prioriteetide 
täitmisele.

Justification
Public research funding should focus on research needs which are in the public interest, and 
should not be primarily guided by industrial competitiveness.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) 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 kliimamuutustele lahenduse leidmisel. 
Tehnoloogilises arengus vajalike 
edusammude saavutamiseks on vajalik 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ühendusepoolne oluline jõupingutus 
teadusuuringute alal. Parlament on 
rõhutanud ka vajadust takistada naiste 
ekspluateerimist ning välistanud 
inimkloonimise toetamise ja rahastamise 
ELi programmides.

Muudatusettepanek 3
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, ühenduse 
tähtsat osa Euroopa teadusuuringute 
süsteemi tõhusamaks ja tulemuslikumaks 
muutmisel ja seitsmenda raamprogrammi 
panust kliimamuutustele ja säästlikkusele 
lahenduste leidmise jõupingutustesse, 
samuti Lissaboni strateegia hoogustamiseks, 
on tungiv vajadus kahekordistada EL 
teadusuuringute eelarvet.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 24

24) Seitsmes raamprogramm peaks aitama 
kaasa säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamisele.

(24) Seitsmes raamprogramm ning selle abil 
toetatavad projektid ja tehnoloogiad peaks 
aitama kaasa säästva arengu ja 
keskkonnakaitse edendamisele.

Justification

The specific programmes, projects and technologies should also be assessed as regards their 
contribution to sustainable development.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 25

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

toetatavate teadusuuringute puhul tuleks 
järgida olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
Euroopa Nõukogu inimõiguste ja 
biomeditsiini konventsioonis sätestatud 
põhimõtteid.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 29

29) On oluline tagada seitsmenda 
raamprogrammi usaldusväärne 
finantsjuhtimine ning selle võimalikult tõhus 
ja kasutajasõbralik rakendamine, samuti 
lihtne juurdepääs kõigile osalejatele. On vaja 
tagada nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) 
järgimine, samuti lihtsustamise ja parema 
reguleerimise nõuete järgmine. 

(29) On oluline tagada seitsmenda 
raamprogrammi usaldusväärne 
finantsjuhtimine ning selle võimalikult tõhus 
ja kasutajasõbralik rakendamine, samuti 
lihtne juurdepääs kõigile osalejatele. 
Seitsmenda raamprogrammi üheks 
peamiseks tunnuseks on halduskorra 
oluline lihtsustamine ning tugevdatud 
keskendumine uurimisprojektide teadusliku 
väärtuse hindamisele. On vaja tagada 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) järgimine, 
samuti lihtsustamise ja parema reguleerimise 
nõuete järgimine.

Justification

The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 3

Seitsmendat raamprogrammi viiakse ellu 
eriprogrammide kaudu. Kõnealustes 
programmides määratakse kindlaks täpsed 
eesmärgid ja üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad.

Seitsmendat raamprogrammi viiakse ellu 
eriprogrammide kaudu. Kõnealustes 
programmides määratakse kindlaks täpsed 
eesmärgid ja üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad. Halduskorda 
lihtsustatakse oluliselt võrreldes eelmiste 
programmidega ning tugevamalt 
keskendutakse uurimisprojektide 
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teadusliku väärtuse hindamisele.

Justification
The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 6

Kõikide seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvate teadusuuringute läbiviimisel 
järgitakse olulisi eetikapõhimõtteid.

Kõikide seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvate teadusuuringute läbiviimisel 
järgitakse olulisi eetikapõhimõtteid, 
sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ning Euroopa Nõukogu inimõiguste 
ja biomeditsiini konventsioonis sätestatud 
põhimõtteid.

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 1

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

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

Justification

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

Muudatusettepanek 10
I lisa I osa “Muude programmide, v.a ühenduse uurimisprogrammid, koordineerimine” lõige 

2 a (uus)

Süsteem ERA-NET aitab eelkõige kaasa 
bioseire- ja metroloogiaalaste 
teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse 
programmide koordineerimisele ning 
piirkondlike keskkonnaprobleemide või -
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nähtuste uurimisprogrammide 
koordineerimisele.

Muudatusettepanek 11
I lisa I osa “Rahvusvaheline koostöö” 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 
vajadustele sellistes valdkondades 
nagu tervishoid, põllumajandus, 
kalandus ja keskkond ning mida 
rakendatakse nende vajadustele 
kohandatud finantstingimustes.

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

Muudatusettepanek 12
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 -

Parandada Euroopa kodanike tervist ning 
aidata kaasa Euroopa tervishoiuvaldkonna 
paremale toimimisele, sealhulgas selle 
konkurentsivõime suurendamisele, tegeldes 
globaalsete tervishoiuküsimustega, 
sealhulgas puhkevate epideemiate 
küsimusega. Teadusuuringud suunatakse 
nii haiguste ennetamisele kui ka tõhusate 
ravimeetodite ja ravimite väljatöötamisele, 
tagades samas võrdse juurdepääsu avaliku 
sektori rahastatud teadusuuringute 
tulemustele. Erilist tähelepanu pööratakse 
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tehnoloogiatele, samuti jätkusuutlikule ja 
tõhusale tervishoiusüsteemile. 

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. 

Justification

The programme should aim at increasing the performance of European health sector, not 
only increasing the competitiveness of health-related industries.  Special emphasis should be 
given to research in the public interest, such as emerging epidemics and neglected diseases 
(diseases which mainly affect people in poor countries and consequently fall outside the scope 
of the drug industry's research and development efforts). A balance needs to be struck 
between research into prevention of diseases and the development of effective treatments and 
medicines.

Muudatusettepanek 13
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.
Epidemioloogilist uurimistööd tuleb teha 
mitte ainult geeni- ja molekulitasandil. See 
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 
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biopankades, sealhulgas avalikes 
nabaväädivere tüvirakkude pankades
hoitavaid patsientide materjale.

Justification

Epidemiological research should not only be carried out at the genomic and molecular level 
but needs to be completed by the societal level.

Muudatusettepanek 14
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 
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.

ELis läbiviidud põhjalikud 
biomeditsiinilised uuringud aitavad 
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 EL tasandil hõlbustavad 
nende arengut. EL teadustegevus aitab kaasa 
uute normide ja standardite väljatöötamisele, 
et luua uute meditsiinitehnoloogiate (nt 
taastav meditsiin) jaoks asjakohane 
õigusraamistik. ELi teadusuuringute 
rahastamine keskendub täiskasvanu 
tüvirakkude ja nabaväädi tüvirakkude 
uurimisele ning teistele alternatiividele, 
kasutamata toorainena embrüoid.

Justification

Given the difficulty in controlling the origins of embryonic stem cells and the risks of women's 
rights abuses in their procurement, it is suggested to limit EU funding to adult stem cell and 
umbilical cord stem cell research. On the other hand, there is also evidence of risks, as the 
tendency of embryonic stem cells to turn carcinogenous or to develop unwanted tissues after 
having been transplanted to the patient. The amendment is in accordance with EP resolution 
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on the trade in human egg cells adopted 10 March 2005.

It is not clear to the draftsperson what the text proposed to be deleted refers to as regards 
funding under the 7FP.

Muudatusettepanek 15
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 
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.
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. Eriti suur on 
vajadus täita ja uurida 
alampopulatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimeste, vähemusrühmade ja ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade vajadusi.

Muudatusettepanek 16
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” esimese alapealkirja 

“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 
ja sellistel tehnoloogiatel nagu DNA-
kiipidel ning molekulaarkuvamisel ja -
diagnostikal.

Muudatusettepanek 17
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” esimese alapealkirja 
“Biotehnoloogia, üldised inimese tervise jaoks vajalikud vahendid ja tehnoloogia” neljas 

taane
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– 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 puhul. Prioriteediks on 
täiskasvanu tüvirakke kasutav sünteetiline 
bioloogia.

Muudatusettepanek 18
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” teine taane

– Aju-uuringud ja seonduvad haigused, 
inimeste areng ja vananemine. Uurimaks 
normaalset vananemisprotsessi ning seda, 
kuidas geenid ja keskkond mõjutavad 
ajutegevust tavapärastes tingimustes ja 
ajuhaiguste korral.

– Aju-uuringud ja seonduvad haigused, 
inimeste areng ja vananemine. Uurimaks 
normaalset arenemis- ja vananemisprotsessi 
ning seda, kuidas geenid ja 
keskkonnategurid mõjutavad ajutegevust 
tavapärastes tingimustes ja ajuhaiguste 
korral.

Muudatusettepanek 19
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, 
hingamisteede haigused, 
diabeet/ülekaalulisus; haruldased haigused; 
tähelepanuta jäetud haigused ja muud 
kroonilised haigused (nt osteoartriit).
Arendamaks patsientidele suunatud 
strateegiaid alates ennetamisest kuni 
diagnoosimise ja ravini, kaasa arvatud 
kliinilised uuringud. 

Muudatusettepanek 20
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 1 “Tervishoid” alapunkti “Tegevus” teise alapealkirja 

“Teadusuuringute tõlgendamine inimese tervise seisukohalt” taane 4 a (uus)

– Keskkonna ja tööga seotud 
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stressiteguritest põhjustatud haiguste (nt 
astma, allergiad) translatiivsed uuringud.

Muudatusettepanek 21
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 
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. 

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

Muudatusettepanek 22
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkti 

“Põhimõte” lõige 1

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästavatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia 
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu. 
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästavatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Tervisliku toidu 
ja muude toodete jätkusuutlik tootmine, 
samuti Euroopa bioteaduste ja 
biotehnoloogia strateegia aitavad
suurendada Euroopa biotehnoloogia ja 
toiduainetootjate, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõimet, parandades samal ajal 



PE 362.659v01-00 14/33 PA\579994ET.doc

ET

ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.  

sotsiaalset heaolu. Teadusuuringud, mis 
käsitlevad toidu ohutust ja loomade 
toiduahelat, toitumisega seotud haigusi, 
jätkusuutlikku toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongiformne
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

Justification

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

Muudatusettepanek 23
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkti 

“Põhimõte” lõige 3

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

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

Muudatusettepanek 24
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotis 1

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

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

Justification

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.

Muudatusettepanek 25
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotis 2

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

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

Muudatusettepanek 26
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 2 “Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotis 3
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• Bioteadused ja biotehnoloogia 
säästvate toiduks mittekasutatavate 
toodete ja protsesside jaoks: 
täiustatud põllukultuurid, lähteained, 
meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, 
keskkonna ning selliste kõrge 
lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide 
jaoks, kaasa arvatud innovatiivne 
põllumajandustootmine, 
bioprotsessid ja biorafineerimine; 
biokatalüüs; metsandus ning 
metsandustooted ja -protsessid; 
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

• Bioteadused ja biotehnoloogia 
säästvate toiduks mittekasutatavate 
toodete ja protsesside jaoks:
täiustatud põllukultuurid, lähteained, 
meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, 
keskkonna ning selliste kõrge 
lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide 
jaoks, kaasa arvatud innovaatiline 
säästlik ja taastuval energial 
põhinev põllumajandustootmine, 
bioprotsessid ja biorafineerimine; 
biokatalüüs; metsandus ning 
metsandustooted ja -protsessid; 
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

Muudatusettepanek 27
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 
miniaturiseerimist, infotöötlus-, side- ja 
meediatehnoloogiate omavahelist 
lähendamist, teiste asjakohaste 
teadusharudega lähendamist ning luua õpi-
ja arenemisvõimelisi süsteeme. Nendest eri 

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; info- ja 
sidetehnoloogia kasutamine säästvaks 
arenguks, eelkõige transpordi 
korraldamisel, energia säästmisel ja 
loodusvarade kasutamisel. Lähtudes 
vajadusest saada madalama hinna eest 
rohkem, püüavad info- ja 
sidetehnoloogiavaldkonna teadlased kogu 
maailmas saavutada edasist 
miniaturiseerimist, infotöötlus-, side- ja 



PE 362.659v01-00 18/33 PA\579994ET.doc

ET

jõupingutustest on tekkimas uus 
tehnoloogialaine. Info- ja sidetehnoloogia 
alased teadusuuringud põhinevad ka 
mitmetel teistel teadus- ja 
tehnoloogiaharudel, sealhulgas bioteadustel, 
psühholoogial, pedagoogikal, 
tunnetuspsühholoogial ja sotsiaalteadustel.

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.

Muudatusettepanek 28
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 4 “Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Nanoteadused, nanotehnoloogiad”

Uute teadmiste loomine liideste ja suurusega 
seotud nähtuste osas; materjaliomaduste 
kontrollimine nanotasandil uute rakenduste 
jaoks; tehnoloogiate integreerimine 
nanotasandil; isestruktureeruvad omadused; 
nanomootorid; nanomasinad ja -süsteemid; 
meetodid ja vahendid iseloomustamiseks ja 
manipuleerimiseks nanotasandil; nano- ja 
täppistehnoloogiad keemias; mõju inimeste 
ohutusele ja tervisele ning keskkonnale; 
metroloogia, nomenklatuur ja standardid; 
uute mõistete ja lähenemisviiside 
väljatöötamine sektorialaste rakenduste 
jaoks, kaasa arvatud esilekerkivate 
tehnoloogiate integreerimine ja 
lähendamine.

Uute teadmiste loomine liideste ja suurusega 
seotud nähtuste osas; materjaliomaduste 
kontrollimine nanotasandil uute rakenduste 
jaoks; tehnoloogiate integreerimine 
nanotasandil; isestruktureeruvad omadused; 
nanomootorid; nanomasinad ja -süsteemid; 
meetodid ja vahendid iseloomustamiseks ja 
manipuleerimiseks nanotasandil; nano- ja 
täppistehnoloogiad keemias; mõju inimeste 
ohutusele ja tervisele ning keskkonnale; 
metroloogia, nomenklatuur ja standardid 
eelkõige seoses vastutuse ja jälgitavusega 
ning nanopatenteeritavuse piirangutega; 
uute mõistete ja lähenemisviiside 
väljatöötamine sektorialaste rakenduste 
jaoks, kaasa arvatud esilekerkivate 
tehnoloogiate integreerimine ja 
lähendamine. Rahastamist ei võimaldata 
sõjaliste rakenduste nanotehnoloogilistele 
teadusuuringutele.

Justification

Following existing conventions for controlling potentially harmful materials, a nano-safety 
legislation based on the precautionary principle should govern safe handling, transfer, use 
and development of nanoparticles, nano materials, nano devices and nano-biotechnology.
Traceability and labelling requirements should be set up in order for consumers to be able to 
make informed choices. A strict regulatory system of liability must be in place if a 
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commercially released nanoparticle turns out to be damaging to health, the environment or 
traditional livelihoods and culture. Nano-patents could bring  the molecules and elements 
that make up the universe under legal monopolistic control. Clear rules need to be established 
to prevent such nano-patents.

Muudatusettepanek 29
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 4 “Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Materjalid”

Uute teadmiste loomine kõrgtehnoloogiliste 
materjalide kohta uute toodete ja protsesside 
jaoks; teadmistepõhised täiustatud 
omadustega materjalid; usaldusväärsem 
disain ja simulatsioon; suurem keerukus; 
keskkonnasõbralikkus; integratsioon nii 
nano-, molekulaar- kui ka makrotasandil 
keemiatehnoloogias ja materjalitöötlusega 
tegelevates tööstusharudes; uued 
nanomaterjalid, biomaterjalid ja 
hübriidmaterjalid, kaasa arvatud 
kavandamine ja nende töötlemise juhtimine.

Uute teadmiste loomine kõrgtehnoloogiliste 
materjalide kohta uute toodete ja protsesside 
ning nende parandamise, täiustamise ja 
nende kasutusea pikendamise jaoks; 
teadmistepõhised täiustatud omadustega 
materjalid; usaldusväärsem disain ja 
simulatsioon; suurem keerukus; 
keskkonnasõbralikkus; integratsioon nii 
nano-, molekulaar-, mikro- kui ka 
makrotasandil keemiatehnoloogias ja 
materjalitöötlusega tegelevates 
tööstusharudes; uued nanomaterjalid, 
biomaterjalid ja hübriidmaterjalid, kaasa 
arvatud kavandamine ja nende töötlemise 
juhtimine.

Muudatusettepanek 30
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 4 “Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Uus tootmine”

Tingimuste ja vahendite loomine 
teadmistepõhise tootmise jaoks, kaasa 
arvatud ehitus, esilekerkivate tööstuslike 
vajaduste rahuldamiseks ettenähtud uute 
paradigmade arendamine ja valideerimine; 
üldiste tootmisvahendite arendamine 
adaptiivsete, võrgustikus oleva ja 
teadmistepõhise tootmise jaoks; uute 
tehniliste mõistete väljatöötamine, kasutades 
tehnoloogiate lähendamist (nt nano-, bio-, 
info- ja kognitiivtehnoloogia ning nende 
tehnilised nõuded) suure lisandväärtusega 
toodete ja teenuste järgmise põlvkonna 
jaoks, ning muutuvate vajadustega 
kohanemine.

Tingimuste ja vahendite loomine säästva 
teadmistepõhise tootmise jaoks, kaasa 
arvatud ehitus, esilekerkivate tööstuslike 
vajaduste rahuldamiseks ettenähtud uute 
paradigmade arendamine ja valideerimine; 
üldiste tootmisvahendite arendamine 
adaptiivse, võrgustikus oleva ja 
teadmistepõhise tootmise jaoks; uute 
tehniliste mõistete väljatöötamine, kasutades 
tehnoloogiate lähendamist (nt nano-, bio-, 
info- ja kognitiivtehnoloogia ning nende 
tehnilised nõuded) suure lisandväärtusega 
toodete ja teenuste järgmise põlvkonna 
jaoks, ning muutuvate vajadustega 
kohanemine.
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Muudatusettepanek 31
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 4 “Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Tehnoloogiate integreerimine 
tööstuslike rakenduste jaoks”

Uute teadmiste ja tehnoloogiate 
integreerimine nanovaldkonnas ning seoses 
materjalide ja tootmisega sektorisiseste ja 
sektoritevaheliste rakenduste puhul:  
tervishoid, ehitus, transport, energeetika, 
keemia, keskkond, tekstiili- ja rõivatööstus, 
tselluloosi- ja paberitööstus, masinatööstus.

Uute teadmiste ja tehnoloogiate, sealhulgas 
ökotehnoloogiate integreerimine 
nanovaldkonnas ning seoses materjalide ja 
tootmisega sektorisiseste ja 
sektoritevaheliste rakenduste puhul: 
tervishoid, ehitus, transport, energeetika, 
keemia, keskkond, tekstiili- ja rõivatööstus, 
tselluloosi- ja paberitööstus, masinatööstus.

Muudatusettepanek 32
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkt “Eesmärk”

Praeguse fossiilkütusel põhineva 
energiasüsteemi ümberkujundamine 
säästvamaks süsteemiks, mis põhineb 
erinevatel energiaallikatel ja -kandjatel koos 
tõhusama energiakasutusega, et lahendada 
varustuskindluse ja kliimamuutustega seotud 
pakilisi ülesandeid, suurendades samas 
Euroopa energiatööstuse konkurentsivõimet.

Praeguse fossiilkütusel põhineva 
energiasüsteemi ümberkujundamine 
maailma kõige tõhusama 
energiakasutusega ja kõige vähem 
fossiilkütustest sõltuvaks majanduseks 
aastaks 2020; selline säästva energia 
majandus põhineb eelkõige erinevatel 
energiaallikatel ja -kandjatel koos tõhusama 
energiakasutusega ja energia säästmisega, 
et lahendada varustuskindluse ja 
kliimamuutustega seotud pakilisi ülesandeid, 
suurendades samas Euroopa säästva 
energiatööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 33
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Põhimõte” lõige 1

Energiasüsteemid seisavad silmitsi tõsiste 
väljakutsetega. Vajadus leida asjakohased ja 
õigeaegsed lahendused on põhjendatud, kui 
arvestada rahutukstegevaid suundumusi 
ülemaailmses energianõudluses 
(prognooside kohaselt suureneb see järgmise 
30 aasta jooksul 60% võrra), vajadust 
vähendada märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heitmeid, et leevendada 
kliimamuutuste hävitavaid tagajärgi, 
naftahinna kahjulikku kõikumist (eriti 

Energiasüsteemid seisavad silmitsi tõsiste 
väljakutsetega. Vajadus leida ja välja 
selgitada asjakohased ja õigeaegsed 
lahendused on põhjendatud, kui arvestada 
rahutukstegevaid suundumusi ülemaailmses 
energianõudluses (prognooside kohaselt 
suureneb see järgmise 30 aasta jooksul 60% 
võrra), vajadust vähendada märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heitmeid, et leevendada 
kliimamuutuste hävitavaid tagajärgi, 
naftahinna kahjulikku kõikumist (eriti 
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transpordisektori puhul, mis sõltub suuresti 
naftast) ja geopoliitilist ebastabiilsust 
tarnepiirkondades. Vaja on nii teadus- kui ka 
tutvustustegevust, et tagada kõige 
keskkonnasõbralikumad ja kulutasuvamad 
tehnoloogiad ja meetmed, mis võimaldavad 
ELil saavutada Kyoto protokolli kohaseid ja 
muid vajalikke eesmärke ning rakendada 
oma energiapoliitikaalaseid kohustusi, nagu 
on kirjeldatud energiavarustuse kindlust 
käsitlevas 2000. aasta rohelises raamatus.

transpordisektori puhul, mis sõltub suuresti 
naftast) ja geopoliitilist ebastabiilsust 
tarnepiirkondades. Vaja on nii teadus- kui ka 
tutvustustegevust, et tagada kõige 
keskkonnasõbralikumad ja kulutasuvamad 
tehnoloogiad ja meetmed, mis võimaldavad 
ELil saavutada Kyoto protokolli kohaseid ja 
muid vajalikke eesmärke ning rakendada 
oma energiapoliitikaalaseid kohustusi, nagu 
on kirjeldatud tõhusat energiakasutust 
käsitlevas 2005. aasta rohelises raamatus ja 
energiavarustuse kindlust käsitlevas 2000. 
aasta rohelises raamatus.

Muudatusettepanek 34
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Põhimõte” lõige 2

Euroopa on saavutanud maailmas 
juhtpositsiooni mitmes 
energiatehnoloogiavaldkonnas. Ta on 
teerajajaks selliste kaasaegsete taastuvate 
energiatehnoloogiate alal nagu näiteks 
bioenergia ja tuuleenergia. EL on
konkurendiks teistele riikidele ka energia 
tootmises ja jaotamises ning omab suurt 
teaduspotentsiaali süsiniku sidumise ja 
kõrvaldamise valdkonnas. Neid positsioone 
ohustab aga tõsiselt konkurents (eelkõige 
USA ja Jaapani näol).

Euroopa on saavutanud maailmas 
juhtpositsiooni mitmes energiatootmise ja 
tõhusa energiakasutuse tehnoloogia 
valdkonnas. Ta on teerajajaks selliste 
nüüdisaegsete taastuvate 
energiatehnoloogiate alal nagu näiteks 
päikeseenergia, bioenergia ja tuuleenergia.
EL on konkurendiks teistele riikidele ka 
energia tootmises ja jaotamises ning on 
suure teaduspotentsiaaliga süsiniku 
sidumise ja kõrvaldamise valdkonnas. Need 
positsioonid seisavad aga nüüd silmitsi
konkurentsiga (eelkõige USA ja Jaapani 
näol).

Muudatusettepanek 35
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Põhimõte” lõige 3

Energiasüsteemi radikaalne 
ümberkujundamine nõuab uusi 
tehnoloogiaid, mis kätkevad endas 
eraettevõtete jaoks suuri riske ja kaheldavaid 
tulemusi, et teha kõik vajalikud 
investeeringud teadus-, arendus- ja 
tutvustustegevuseks ning kasutamiseks.
Seepärast peaks avaliku sektori toetus olema 
äärmiselt oluline erainvesteeringute 
mobiliseerimisel ning Euroopa 

Energiasüsteemi radikaalne 
ümberkujundamine säästvaks intelligentseks 
energiasüsteemiks nõuab uusi 
tehnoloogiaid, mis kätkevad endas 
eraettevõtete jaoks suuri riske ja kaheldavaid 
tulemusi, et teha kõik vajalikud 
investeeringud teadus-, arendus- ja 
tutvustustegevuseks ning kasutamiseks.
Seepärast peaks avaliku sektori toetus olema 
äärmiselt oluline erainvesteeringute 
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jõupingutused ja vahendid tuleks tõhusalt 
ühendada, et konkureerida 
majandusriikidega, kes investeerivad 
oluliselt ja järjepidevalt sarnastesse 
tehnoloogiatesse. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormidel on selles määrav 
osa vajalike teadustegevuse alaste 
jõupingutuste koondamiseks. Eesmärgi 
saavutamiseks vajalik tegevus on esitatud 
allpool. Lisatud on energiapoliitiliste otsuste 
tegemisega seotud teadmisi käsitlev 
erimeede, millega samuti toetatakse uusi 
poliitikast tulenevaid vajadusi, mis kerkivad 
esile näiteks seoses Euroopa energiapoliitika 
rolliga kliimamuutusi käsitlevate 
rahvusvaheliste meetmete kavandamises 
ning energiavarustuse ja hinna ebastabiilsuse 
ja häiretega.

mobiliseerimisel ning Euroopa 
jõupingutused ja vahendid tuleks tõhusalt 
ühendada, et konkureerida 
majandusriikidega, kes investeerivad 
oluliselt ja järjepidevalt sarnastesse 
tehnoloogiatesse. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormidel on selles määrav 
osa vajalike teadustegevuse alaste 
jõupingutuste koondamiseks. Eesmärgi 
saavutamiseks vajalik tegevus on esitatud 
allpool. Lisatud on energiapoliitiliste otsuste 
tegemisega seotud teadmisi käsitlev 
erimeede, millega samuti toetatakse uusi 
poliitikast tulenevaid vajadusi, mis kerkivad 
esile näiteks seoses Euroopa energiapoliitika 
rolliga kliimamuutusi käsitlevate 
rahvusvaheliste meetmete kavandamises 
ning energiavarustuse ja hinna ebastabiilsuse 
ja häiretega.

Muudatusettepanek 36
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” uus sissejuhatav fraas 

ja jaotiste järjekorra muudatus

Tegevused on esitatud prioriteetsuse 
järjekorras ja neil on eraldi eelarveread.

• Vesiniku- ja kütuseelemendid • Energiatõhusus ja 
energiasäästlikkus

• Taastuva elektrienergia tootmine • Taastuva elektrienergia tootmine

• Taastuva kütuse tootmine • Taastuva kütuse tootmine

• Taastuvad energiaallikad kütmise ja 
jahutamise jaoks

• Taastuvad energiaallikad kütmise ja 
jahutamise jaoks

• Saastevaba energia tootmiseks 
vajalik süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogia

• Intelligentsed energiavõrgud

• Kahjulike gaaside vabad 
söepõletustehnoloogiad

• Energiapoliitiliste otsuste 
tegemiseks vajalikud teadmised

• Intelligentsed energiavõrgud • Vesiniku- ja kütuseelemendid

• Energiatõhusus ja 
energiasäästlikkus

• Saastevaba energia tootmiseks 
vajalik süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogia

• Energiapoliitiliste otsuste • [Kahjulike gaaside vabad 
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tegemiseks vajalikud teadmised söepõletustehnoloogiad]

Justification
Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. In order to ensure transparency it is also important to 
separate the budget lines for the different activities.

Muudatusettepanek 37
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Vesiniku- ja 

kütuseelemendid”

Integreeritud meetmed tugeva tehnoloogilise 
aluse loomiseks konkurentsivõimelise 
vesiniku- ja kütusekomponentide sektori 
jaoks ELis ning statsionaarsete, portatiivsete 
ja transpordialaste rakenduste jaoks. 
Euroopa vesiniku- ja kütuseelementide 
tehnoloogia platvorm aitab sellele kaasa, 
pakkudes välja integreeritud uurimis- ja 
kasutamisstrateegia.

Integreeritud meetmed tugeva tehnoloogilise 
aluse loomiseks konkurentsivõimelise 
vesiniku- ja kütusekomponentide sektori 
jaoks ELis ning taastuvatel energiaallikatel 
põhinevate statsionaarsete, portatiivsete ja 
transpordialaste rakenduste jaoks. Euroopa 
vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia 
platvorm aitab sellele kaasa, pakkudes välja 
integreeritud uurimis- ja kasutamisstrateegia. 

Justification

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

Muudatusettepanek 38
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Saastevaba 

energia tootmiseks vajalik süsinikdioksiidi sidumise ja kõrvaldamise tehnoloogia”

Vähendamaks oluliselt fossiilkütuste 
kasutamise mõju keskkonnale, seades 
eesmärgiks suure tõhususega ja peaaegu 
saastevabad elektrijaamad, mille tegevus 
põhineb süsinikdioksiidi sidumise ja 
kõrvaldamise tehnoloogial.

Süsiniku sidumise ja kõrvaldamise 
tehnoloogiate uuringud suunatakse sellise 
tehnoloogia sotsiaalsete, majanduslike, 
õiguslike ja keskkonnaalaste kriteeriumide 
väljatöötamisele, milles hõlmatakse ka 
kõrvaldamise püsivuse tagamine tema 
eluea lõpuni. Süsiniku sidumise ja 
kõrvaldamise projektidele kohaldatakse iga 
koha sõltumatut teaduslikku läbivaatamist 
ja seiret, mille tulemused avaldatakse täies 
ulatuses.

Muudatusettepanek 39
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I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” täppjaotis “Kahjulike 
gaaside vabad söepõletustehnoloogiad”

• Kahjulike gaaside vabad 
söepõletustehnoloogiad

välja jäetud

Parandamaks märkimisväärselt 
elektrijaamade tõhusust, usaldusväärsust ja 
kulusid kahjulike gaaside vabade 
söepõletustehnoloogiate arendamise ja 
tutvustamise kaudu.  

Justification

Coal industry is very well-established, with a large turn-over and therefore well capable of 
funding any further research on clean coal technologies.

Muudatusettepanek 40
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” täppjaotis 

“Energiatõhusus ja energiasäästlikkus”

Uued mõisted ja tehnoloogiad 
energiakasutuse tõhustamiseks ja 
energiasäästu suurendamiseks hoonete, 
teenuste ja tööstuse puhul. See hõlmab 
strateegiate ja tehnoloogiate integreerimist 
energiatõhususe valdkonnas, uute ja
taastuvate energiaallikatega seotud 
tehnoloogiate kasutamist ning 
energianõudluse reguleerimist.

Uute mõistete ja tehnoloogiate 
väljatöötamine ning esitlemine
energiakasutuse tõhustamiseks ja 
energiasäästu suurendamiseks vähese 
energiakuluga, passiivset energiat ja 
plussenergiat kasutavate hoonete, teenuste 
ja tööstuse puhul. See hõlmab strateegiate ja 
tehnoloogiate integreerimist energiatõhususe 
valdkonnas, taastuvate ja säästvate uute 
energiaallikatega seotud tehnoloogiate 
kasutamist ning energianõudluse 
reguleerimist.

Muudatusettepanek 41
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 5 “Energeetika” alapunkti “Tegevus” täppjaotis 

“Energiapoliitiliste otsuste tegemiseks vajalikud teadmised”

Vahendite, meetodite ja mudelite 
arendamine, et hinnata olulisemaid 
energiatehnoloogiatega seotud majandus- ja 
sotsiaalküsimusi ning seada mõõdetavaid 
eesmärke ja stsenaariume keskmise ja pika 
aja peale.

Vahendite, meetodite ja mudelite 
arendamine, et hinnata olulisemaid 
energiatehnoloogiatega seotud majandus- ja 
sotsiaalküsimusi ning seada mõõdetavaid 
eesmärke ja stsenaariume keskmise ja pika 
aja peale; poliitikavahendite väljatöötamine 
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uue energiatõhususe, nõudluse juhtimise 
ning taastuva energia kontseptsioonide ja 
tehnoloogiate rakendamise oluliseks 
kiirendamiseks.

Muudatusettepanek 42
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Põhimõte” lõige 2

EL tasandi teadustegevust on vaja ka selleks, 
et täita rahvusvahelisi kohustusi seoses 
Kyoto protokolliga ja bioloogilise 
mitmekesisuse ÜRO konventsiooniga, 
saavutada 2002. aasta ülemaailmse 
jätkusuutliku arengu tippkohtumise, kaasa 
arvatud EL veemajandusalase algatuse, 
eesmärke ning aidata kaasa 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma ja 
maapinna kaugseire algatusele. Lisaks 
sellele on vaja ulatuslikke teadusuuringuid, 
mis tulenevad olemasolevatest ja 
esilekerkivatest ELi tasandi 
poliitikavaldkondadest, kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi ja 
seonduvate temaatiliste strateegiate 
rakendamisest, keskkonnatehnoloogiatest, 
keskkonda ja tervishoidu käsitlevatest 
tegevuskavadest ning sellistest direktiividest 
nagu näiteks veepoliitika raamdirektiiv. 

ELi tasandi teadustegevust on vaja ka 
selleks, et täita rahvusvahelisi kohustusi 
seoses ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni (UNFCCC) ja selle 
Kyoto protokolliga ja bioloogilise 
mitmekesisuse ÜRO konventsiooniga, 
saavutada 2002. aasta ülemaailmse 
jätkusuutliku arengu tippkohtumise, kaasa 
arvatud EL veemajandusalase algatuse, 
eesmärke ning aidata kaasa 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma ja 
maapinna kaugseire algatusele. Lisaks 
sellele on vaja ulatuslikke teadusuuringuid, 
mis tulenevad olemasolevatest ja 
esilekerkivatest ELi tasandi 
poliitikavaldkondadest, kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi ja 
seonduvate temaatiliste strateegiate 
rakendamisest, keskkonnatehnoloogiatest, 
keskkonda ja tervishoidu käsitlevatest 
tegevuskavadest, ühenduse 
elavhõbedastrateegiast ning sellistest 
direktiividest nagu näiteks veepoliitika 
raamdirektiiv.

Muudatusettepanek 43
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Põhimõte” lõige 3

EL peab tugevdama oma positsiooni 
keskkonnatehnoloogia maailmaturul.
Sellised tehnoloogiad aitavad kaasa
jätkusuutlikule kasvule, pakkudes eri tasandi 
keskkonnaprobleemidele ökoloogiliselt 
tõhusamaid lahendusi ja kaitstes meie 
kultuuripärandit. Keskkonnanõuded 

EL peab tugevdama oma positsiooni 
keskkonnatehnoloogia maailmaturul.
Sellised tehnoloogiad aitavad kaasa 
säästvale tarbimisele ja tootmisele ning
jätkusuutlikule kasvule, pakkudes eri tasandi 
keskkonnaprobleemidele ökoloogiliselt 
tõhusamaid lahendusi ja kaitstes meie 
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soodustavad innovatsiooni ja pakuvad 
ettevõtlusalaseid võimalusi. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ning säästva keemia 
valdkonnas kinnitavad vajadust EL tasandi 
meetmete järele ja nende teadustegevuse 
programme on arvesse võetud ka allpool 
käsitletud tegevuste puhul. Muud platvormid 
(nt ehitus ja metsandus) tegelevad samuti 
osaliselt keskkonnatehnoloogiat käsitlevate 
küsimustega ning ka seda on arvesse võetud.

kultuuripärandit. Keskkonnanõuded 
soodustavad innovatsiooni ja pakuvad 
ettevõtlusalaseid võimalusi. Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ning säästva keemia 
valdkonnas kinnitavad vajadust EL tasandi 
meetmete järele ja nende teadustegevuse 
programme on arvesse võetud ka allpool 
käsitletud tegevuste puhul. Muud platvormid 
(nt ehitus ja metsandus) tegelevad samuti 
osaliselt keskkonnatehnoloogiat käsitlevate 
küsimustega ning ka seda on arvesse võetud.

Muudatusettepanek 44
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Põhimõte” lõige 3 a (uus)

Sotsiaal-majanduslikud aspektid mõjutavad 
keskkonnatehnoloogiate arengut ja 
turuletoomist ning sellele järgnevat 
rakendamist. Tegevus hõlmab poliitikate ja 
tehnoloogiaarengu sotsiaal-majanduslikke 
aspekte, sealhulgas uuringuid tootmise ja 
tarbimise viiside kohta ühiskonnas, et 
saavutada säästvad tarbimis- ja 
tootmisviisid.

Muudatusettepanek 45
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “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, bioseire, seosed 
sisekeskkonnaga ning mõju ja esilekerkivad 
ohutegurid; mürgiste ja ohtlike ainete 
integreeritud riskihindamismeetodid, kaasa 
arvatud alternatiivid loomkatsetele; 
keskkonnast tulenevate terviseriskide ja 
näitajate kvantifitseerimine ja kulude-tulude 
analüüs ennetusstrateegiate jaoks.
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Muudatusettepanek 46
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “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, 
metsatulekahjud, põuad ja üleujutused); 
varajase hoiatamise süsteemide arendamine 
ning ennetus- ja leevendusstrateegiate 
parandamine.

Muudatusettepanek 47
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “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, nende kasutusviisid ja 
funktsioonid; veeressursside majandamine; 
jäätmehooldus ja jäätmetekke vältimine; 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
majandamine, mullakaitse, merepõhja ja 
rannikualade kaitse, kõrbestumise ja maa 
kahjustamise vastased lähenemisviisid; 
metsa kaitsmine ja majandamine; 
linnakeskkonna säästev juhtimine ja 
planeerimine, andmehaldus ja 
teabeteenused; looduslike protsessidega 
seotud hindamine ja prognoosimine.

Muudatusettepanek 48
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 6 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “Ressursside säästev majandamine” teine taane

– Merekeskkonna areng: inimtegevuse mõju 
merekeskkonnale ja selle ressurssidele; 
piirkondlike merevete ja rannikualade 
reostus ja eutrofeerumine; süvamere 
ökosüsteemid; merekeskkonna bioloogilise 

– Merekeskkonna areng ja majandamine:
inimtegevuse mõju merekeskkonnale ja selle 
ressurssidele; piirkondlike merevete ja 
rannikualade reostus ja eutrofeerumine; 
süvamere ökosüsteemid; merekeskkonna 
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mitmekesisuse arengusuundumuste, 
ökosüsteemis toimuvate protsesside ja 
ookeani tsirkuleerimise hindamine; 
merepõhja geoloogia.

bioloogilise mitmekesisuse 
arengusuundumuste, ökosüsteemis 
toimuvate protsesside ja ookeani 
tsirkuleerimise hindamine; merepõhja 
geoloogia.

Muudatusettepanek 49
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 
kindlustades ja edasi arendades Euroopa 
tööstuste juhtrolli maailmaturul. 

Arendada tehnoloogia ja ekspluatatsiooni 
arengule tuginedes kodaniku ja ühiskonna 
heaks integreeritud, “rohelisemaid” ja 
“intelligentsemaid” üleeuroopalisi 
transpordisüsteeme, austades keskkonda ja 
loodusvarasid ning kindlustades ja edasi 
arendades Euroopa tööstuste 
konkurentsivõimet maailmaturul.

Muudatusettepanek 50
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Transport (sealhulgas lennundus)” alapunkti “Põhimõte” 

lõige 2

Euroopa Liidu laienemine (territoorium 
kasvas 25% ning rahvastik 20%i) ja 
majandusareng esitavad uued väljakutsed, 
kuidas vedada inimesi ja kaupu tõhusalt, 
kulutasuvalt ja säästval viisil. Transport on 
otseselt seotud muude tähtsate 
valdkondadega nagu kaubandus, konkurents, 
tööhõive, sidusus, energeetika, julgeolek ja 
siseturg. Investeerimine teadusuuringutesse 
ja tehnoloogia arendusse Euroopa Liidu 
transporditööstuses on eeltingimus 
tehnoloogilise konkurentsieelise tagamiseks 
maailmaturgudel. Tegevusega Euroopa 
tasandil aidatakse kaasa ka tööstuse 
ümberkorraldamisele, muu hulgas 
turustusahela ning eriti VKEde 
integreerimisele.

Euroopa Liidu laienemine (territoorium 
kasvas 25% ning rahvastik 20%i) ja 
majandusareng esitavad uued väljakutsed, 
kuidas vedada inimesi ja kaupu tõhusalt, 
kulutasuvalt ja säästval viisil. Transport on 
otseselt seotud muude tähtsate 
valdkondadega nagu kaubandus, konkurents, 
tööhõive, keskkond, sidusus, energeetika, 
julgeolek ja siseturg. Transpordi nõudluse 
juhtimine on seoses logistilise ja ruumilise 
planeerimisega hädavajalik. Investeerimine 
teadusuuringutesse ja tehnoloogia arendusse 
Euroopa Liidu transporditööstuses on 
eeltingimus tehnoloogilise konkurentsieelise 
tagamiseks maailmaturgudel. Tegevusega 
Euroopa tasandil aidatakse kaasa ka tööstuse 
ümberkorraldamisele, muu hulgas 
turustusahela ning eriti VKEde 
integreerimisele.

Muudatusettepanek 51
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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 Liidus. Euroopa poliitikate 
elluviimisel on väga olulisel kohal ka 
tehnoloogiate arendamine Galileo süsteemi 
ning selle rakenduste toetuseks.

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 ELi 
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 sotsiaal-majanduslikke 
probleeme, mis kaasnevad selliste 
küsimustega nagu tuleviku “puhas ja ohutu 
sõiduk”, transpordiliikide koostalitlusvõime 
ja ühitamine iseäranis vee- ja 
raudteetranspordi puhul, taskukohasus, 
ohutus, veomaht, turvalisus ja 
keskkonnamõjud laienenud Euroopa Liidus.
Euroopa poliitikate elluviimisel on väga 
olulisel kohal ka tehnoloogiate arendamine 
Galileo süsteemi ning selle rakenduste 
toetuseks.

Muudatusettepanek 52
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Transport (sealhulgas lennundus)” alapunkti “Põhimõte” 

lõige 4

Allpool esitatud teemad ja tegevus omavad 
erilist tähtsust tööstuse seisukohast, kuid ka 
poliitika väljatöötajate tarvidusi käsitletakse 
kompleksselt, hõlmates ka 
transpordipoliitika majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaaspekte. Lisaks pakutakse tuge ka 
olemasolevate ja uute poliitikavajaduste 
täitmiseks, näiteks seoses merenduspoliitika 
arenguga.

Allpool esitatud teemad ja tegevus on eriti 
tähtsad tööstuse seisukohast, kuid ka 
poliitika väljatöötajate tarvidusi käsitletakse 
kompleksselt, hõlmates ka 
transpordipoliitika majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaaspekte. Lisaks pakutakse tuge ka 
olemasolevate ja uute poliitikavajaduste 
täitmiseks, näiteks seoses merenduspoliitika 
arenguga või ühtse Euroopa taeva 
rakendamisega.



PE 362.659v01-00 30/33 PA\579994ET.doc

ET

Muudatusettepanek 53
I lisa I osa jagu “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “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 ohutuse tagamine: õhutranspordi 
kõigi ohutusaspektide parandamine; 
õhusõidukite valiku laiendamine 
suurekerelistest väikeste sõidukiteni.

Justification

EU research funding to air transport is justified only as regards customer safety aspects.

Muudatusettepanek 54
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Transport (sealhulgas lennundus)” alapunkti “Tegevus” 

täppjaotise “Pinnatransport” pealkiri

• Pinnatransport (raudtee-, maantee-
ja veetransport)

• Säästev pinnatransport (raudtee-, 
maantee- ja veetransport)

Justification

Similar as in the 6FPRD, the heading should include the word 'sustainable', as Art. 6 of the 
Treaty obliges to integrate sustainable development into e.g. the research- and transport-
sectors.

Muudatusettepanek 55
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 
“Tegevus” täppjaotise “Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja veetransport)” teine taane

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine:  uuenduslike, ühendveoliste ja 
koostalitlusvõimeliste piirkondlike ja riiklike 
transpordivõrkude, infrastruktuuride ja 
süsteemide arendamine Euroopas; kulude 

– Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine:  säästvate, uuenduslike, 
ühendveoliste ja koostalitlusvõimeliste 
piirkondlike ja riiklike transpordivõrkude, 
infrastruktuuride ja süsteemide arendamine 



PA\579994ET.doc 31/33 PE 362.659v01-00

ET

arvessevõtmine; teabevahetus sõiduki/laeva 
ja transpordi infrastruktuuri vahel; 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
optimeerimine.

Euroopas; kulude arvessevõtmine; 
teabevahetus sõiduki/laeva ja transpordi 
infrastruktuuri vahel; infrastruktuuri 
läbilaskevõime optimeerimine.

Muudatusettepanek 56
I lisa I osa jao “Teemad” punkti 7 “Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” alapunkti 

“Tegevus” täppjaotise “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 
vähem reostavad ja ohutumad sõidukid ja 
saastevabad transpordivahendid, uued 
ühistranspordi liigid, mis keskenduvad kogu 
liikumisahela (ühistransport, autode 
ühiskasutus, jalakäimine ja jalgrattaga 
sõitmine) tõhususele, juurdepääsetavusele 
(sealhulgas puuetega inimeste, laste ja 
eakate jaoks) ja eratranspordi 
ratsionaliseerimisele, ühendveolisus, 
nõudluse juhtimine, sideinfrastruktuur, 
integreeritud linnaplaneerimine ja transport.

Justification

It is important that the entire intermodal chain is taken into consideration for making urban 
transport research more efficient. Non-motorized mobility, for instance walking and cycling, 
should be an important focus of transport research.

Muudatusettepanek 57
II lisa jao “Koostöö” teine rida

Toiduained, 
põllumajandus ja 
biotehnoloogia

(miljonites eurodes)
2455

Toiduained, 
põllumajandus ja 
biotehnoloogia

(miljonites eurodes)
2455;

kuni 50% sellest summast kulutatakse 
biotehnoloogiaprojektidele
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Muudatusettepanek 58
II lisa jao “Koostöö” viies rida

Energeetika
(miljonites eurodes)

2931 Energeetika
(miljonites eurodes)

2931;
vähemalt 80% sellest summast suunatakse 
energiatõhususe ja taastuvenergiaga seotud 
tegevustele.

Amendment 59
II lisa jagu “Koostöö”

Komisjoni ettepanek
_________________________________

II LISA: PROGRAMMIDE SUUNAV JAOTUS
Programmide suunav jaotus on järgmine (miljonites eurodes):
Koostöö* 44 432

Tervishoid 8317
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455

Info- ja sidetehnoloogia 12 670
Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad 4832
Energeetika 2931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 2535
Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaal-majandus- ja humanitaarteadused 792
Julgeolek ja kosmos 3960

Parlamendi muudatusettepanek
_________________________________

II LISA: PROGRAMMIDE SUUNAV JAOTUS 
Programmide suunav jaotus on järgmine (miljonites eurodes):
Koostöö* 47 214

Tervishoid 9099
Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia 2455

Info- ja sidetehnoloogia 12 670
Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad 4832
Energeetika 3931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 3535
Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaal-majandus- ja humanitaarteadused 792
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Julgeolek ja kosmos 3960

Justification

The total budget for Cooperation is increased by 2782 million EURO which corresponds to 
the Draftsman's proposal for cuts in the Euratom programme budget. Both Energy and 
Environment titles have been increased by 1 billion EURO and Health by 782 million EURO.


