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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan horisontti -ehdotuksen päätavoitteena on edistää työpaikkojen ja kasvun luomista, 

vastata unionin suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä parantaa unionin kansalaisten 

elämää. 

 

Unionin ja sen jäsenvaltioiden tulevan vaurauden kannalta on siksi välttämätöntä parantaa 

Euroopan innovointikykyä, varmistaa tarvittavat investoinnit sekä nopeuttaa tutkimuksen ja 

innovoinnin tuloksien levittämistä Euroopassa.  

 

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, sillä Euroopan horisontti -ohjelmassa ehdotetaan 

vuosiksi 2021–2027 lähestymistapaa, joka edistäisi suuresti näiden haasteiden ratkaisemista, 

ja keskitytään erityisesti huippuosaamiseen, kansainväliseen kilpailuun ja yhteistyöhön1. 

 

Tässä säädöksessä vahvistetaan erityiset täytäntöönpanoa ja ohjelmasuunnittelua koskevat 

säännökset, ja esittelijä haluaa korostaa joidenkin uusien piirteiden, kuten uusien unionin 

laajuisten tutkimus- ja innovointimissioiden, merkitystä, sillä niissä keskitytään aiheisiin, 

joilla on kunnianhimoiset tavoitteet ja vahva eurooppalainen lisäarvo, jotta voidaan ratkaista 

kansalaisten päivittäiseen elämään vaikuttavia kysymyksiä (esimerkiksi syövän torjunta, 

puhdas liikenne jne.), sekä Euroopan innovaationeuvostoa, joka auttaa löytämään ja 

rahoittamaan nopeasti kehittyviä innovaatioita, joilla on hyvät mahdollisuudet luoda täysin 

uusia markkinoita. Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan horisontti 

-ohjelman täytäntöönpanoa johdetaan osallistavalla ja avoimella strategisella 

suunnitteluprosessilla, joka on riittävän joustava, jotta se voi vastata nopeasti odottamattomiin 

tarpeisiin ja kriiseihin ja joka on tiukasti muiden unionin ohjelmien mukainen. 

 

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään korostamaan avoimen palvelukseenottoprosessin merkitystä 

kaikissa unionin toimielimissä ja neuvoa-antavissa elimissä. 

TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:  

 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio panee täytäntöön 

välineen ohjelman täytäntöönpanon 

reaaliaikaista julkaisua varten, mukaan 

                                                 
1 Lisätietoa Euroopan horisontti -ehdotuksesta annetaan perussäädöksessä (ehdotus asetukseksi tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” perustamisesta ja siihen osallistumista ja sen tulosten 

levittämistä koskevista säännöistä). 
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lukien osallistujia, rahoitusmääriä, 

tuloksia ja markkinoille pääsyä koskevat 

tiedot. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kutakin missiota varten voidaan 

perustaa missiolautakunta. Se koostuu noin 

15:stä korkean tason henkilöstä, joihin 

kuuluu asian kannalta olennaisten 

loppukäyttäjien edustajia. Missiolautakunta 

antaa neuvoja seuraavissa asioissa: 

1. Kutakin missiota varten voidaan 

perustaa missiolautakunta. Se koostuu 

enintään 15:stä avoimesti valitusta 

korkean tason henkilöstä, joihin kuuluu 

asian kannalta olennaisten loppukäyttäjien 

edustajia. Komissio nimittää lautakuntien 

jäsenet avoimen 

kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 

asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 

lukuun ottamatta. Nimityksissä otetaan 

huomioon tarve säilyttää tasapaino 

asiantuntemuksen, sukupuolijakauman, 

iän ja maantieteellisen jakautumisen 

osalta, ja osallistuminen on avoin kaikista 

jäsenvaltioista peräisin oleville hakijoille. 

Missiolautakunta antaa neuvoja seuraavissa 

asioissa: 

Perustelu 

Missiolautakuntien jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet olisi mainittava 5 artiklassa 

pikemminkin kuin perusteluissa. Poikkeuksia voitaisiin harkita tarpeen vaatiessa, jos nykyisiä 

hallintorakenteita voidaan käyttää myös missiolautakuntina. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. ERC noudattaa toiminnassaan 

tieteellisen huippuosaamisen, 

riippumattomuuden, tehokkuuden, 

vaikuttavuuden, avoimuuden ja 

4. ERC noudattaa toiminnassaan 

tieteellisen huippuosaamisen, 

riippumattomuuden, moitteettoman 

varainhoidon, avoimuuden ja 
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vastuuvelvollisuuden periaatteita. Se 

varmistaa päätöksen .../EY nojalla 

toteutettujen ERC:n toimien jatkuvuuden. 

vastuuvelvollisuuden periaatteita. Se 

varmistaa päätöksen .../EY nojalla 

toteutettujen ERC:n toimien jatkuvuuden. 

Perustelu 

Moitteettomaan varainhoitoon sisältyy tehokkuus, vaikuttavuus ja talous. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tieteellisen neuvoston muodostavat 

molempia sukupuolia, eri ikäryhmiä ja 

laajasti eri tutkimusaloja edustavat 

arvostetut tieteenharjoittajat, insinöörit ja 

akateemisen maailman edustajat, joilla on 

asianmukainen asiantuntemus ja jotka 

toimivat yksityishenkilöiden 

ominaisuudessa edustamatta minkään 

ulkopuolisen tahon etuja. 

Tieteellisen neuvoston muodostavat 

kaikkia sukupuolia, eri ikäryhmiä ja 

laajasti eri tutkimusaloja edustavat 

arvostetut tieteenharjoittajat, insinöörit ja 

akateemisen maailman edustajat, joilla on 

asianmukainen asiantuntemus ja jotka 

toimivat yksityishenkilöiden 

ominaisuudessa edustamatta minkään 

ulkopuolisen tahon etuja. 

Perustelu 

Sukupuoli ei rajoitu vain naisiin ja miehiin. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) käytännesäännöt, joissa on 

määräykset muun muassa eturistiriitojen 

välttämisestä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 



 

PE627.866v02-00 6/18 AD\1169286FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio laatii menettelysäännöt, joissa 

käsitellään muun muassa eturistiriitojen 

välttämistä. Vastaanottaessaan tehtävänsä 

ERC:n tieteellisen neuvoston jäsenet ja 

ERC:n puheenjohtaja suostuvat 

noudattamaan käytännesääntöjä. 

Perustelu 

Komission on perustamissopimusten valvojana ja EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta 

vastaavana toimielimenä hoidettava eturistiriitojen välttämistä koskevat kysymykset. Asian 

olisi koskettava myös ERC:n puheenjohtajaa. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio poikkeaa tieteellisen neuvoston 

ensimmäisen alakohdan a, c, d ja e 

alakohdan mukaisesti vahvistamista 

kannoista ainoastaan jos se katsoo, ettei 

tämän päätöksen säännöksiä ole 

noudatettu. Tällaisessa tapauksessa 

komissio toteuttaa toimenpiteitä 

erityisohjelman täytäntöönpanon ja 

tavoitteiden saavuttamisen 

varmistamiseksi, ja vahvistaa poikkeamat 

tieteellisen neuvoston kannoista perustellen 

ne asianmukaisella tavalla. 

Komissio poikkeaa tieteellisen neuvoston 

ensimmäisen alakohdan a, c ja d alakohdan 

mukaisesti vahvistamista kannoista 

ainoastaan jos se katsoo, ettei tämän 

päätöksen säännöksiä ole noudatettu. 

Tällaisessa tapauksessa komissio toteuttaa 

toimenpiteitä erityisohjelman 

täytäntöönpanon ja tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamiseksi, ja 

vahvistaa poikkeamat tieteellisen 

neuvoston kannoista perustellen ne 

asianmukaisella tavalla. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EIC:hen kuuluu 10 artiklassa 

tarkoitettu korkean tason johtokunta, 

2. EIC:hen kuuluu 10 artiklassa 

tarkoitettu korkean tason johtokunta, 
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jäljempänä ’EIC:n johtokunta’. jäljempänä ’EIC:n johtokunta’, ja sitä 

tukee tarpeen vaatiessa 8 artiklassa 

tarkoitettu erityinen 

täytäntöönpanorakenne. 

Perustelu 

Ei ole tarpeen perustaa uutta toimeenpanovirastoa vain III pilaria varten. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komission on varmistettava, että 

EIC toimii 

3. Komission on varmistettava, että 

tehtäviensä täytäntöönpanossa EIC toimii 

Perustelu 

Täsmentävä tarkistus. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio hallinnoi EIC:n 

sekarahoitusta välillisen hallinnoinnin 

avulla tai, jos tämä ei ole mahdollista, 

komissio voi perustaa hallinnointia varten 

erillisyhtiön. Komissio pyrkii 

varmistamaan muiden julkisten ja 

yksityisten sijoittajien osallistumisen. Jos 

tämä ei ole mahdollista alkuperäisen 

toimintamallin avulla, erillisyhtiön rakenne 

laaditaan siten, että se voi houkutella 

mukaan muita julkisia tai yksityisiä 

sijoittajia unionin rahoitusosuuden 

vipuvaikutuksen voimistamiseksi. 

4. Komissio hallinnoi EIC:n 

sekarahoitusta välillisen hallinnoinnin 

avulla tai, jos tämä ei ole mahdollista, 

komissio voi perustaa hallinnointia varten 

erillisyhtiön varainhoitoasetuksen 

mukaisesti. Komissio pyrkii varmistamaan 

muiden julkisten ja yksityisten sijoittajien 

osallistumisen. Jos tämä ei ole mahdollista 

alkuperäisen toimintamallin avulla, 

erillisyhtiön rakenne laaditaan siten, että se 

voi houkutella mukaan muita julkisia tai 

yksityisiä sijoittajia unionin 

rahoitusosuuden vipuvaikutuksen 

voimistamiseksi. 
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Perustelu 

Komission ehdotus ”erillisyhtiöstä” EIC:n sekarahoituksen hallinnoinnin yhteydessä on 

erityisen epämääräinen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

EIC:n johtokunta koostuu 15–20:stä 

eurooppalaisten innovaatioekosysteemien 

eri osissa toimivasta korkean tason 

henkilöstä, joihin kuuluu yrittäjiä, 

yritysjohtajia, sijoittajia ja tutkijoita. 

Johtokunta osallistuu tiedotus- ja 

suhdetoimintaan, ja sen jäsenet pyrkivät 

parantamaan EIC:n aseman arvostusta. 

EIC:n johtokunta koostuu 15–20:stä 

eurooppalaisten innovaatioekosysteemien 

eri osissa toimivasta korkean tason 

henkilöstä, joihin kuuluu yrittäjiä, 

yritysjohtajia, ympäristöasioita ja yritysten 

toimintaa valvovien kansalaisjärjestöjen 

edustajia, sijoittajia ja tutkijoita. 

Johtokunta osallistuu tiedotus- ja 

suhdetoimintaan, ja sen jäsenet pyrkivät 

parantamaan EIC:n aseman arvostusta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio nimittää EIC:n johtokunnan 

jäsenet avoimen nimeämispyynnön tai 

kiinnostuksenilmaisupyynnön tai 

molempien perusteella sen mukaan, 

kumpaa komissio pitää sopivampana, ja 

ottaa tässä yhteydessä huomioon tarpeen 

säilyttää tasapaino asiantuntemuksen, 

sukupuolijakauman, iän ja maantieteellisen 

jakauman osalta. 

Komissio nimittää EIC:n johtokunnan 

jäsenet avoimella menettelyllä, johon 

liittyy nimeämispyyntö tai 

kiinnostuksenilmaisupyyntö tai molemmat 

sen mukaan, kumpaa komissio pitää 

sopivampana, ja ottaa tässä yhteydessä 

huomioon tarpeen säilyttää tasapaino 

asiantuntemuksen, sukupuolijakauman, iän 

ja maantieteellisen jakauman osalta. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

12 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Digitalisaatio 

 Digitalisaatio on merkittävä tekijä. Koska 

se etenee nopeasti kaikilla sektoreilla, 

investoiminen tärkeisiin aloihin, jotka 

vaihtelevat tekoälystä seuraavan 

sukupolven internetiin, korkean 

suorituskyvyn tietotekniikkaan, 

fotoniikkaan ja nanoelektroniikkaan, on 

välttämätöntä talouden vahvuuden ja 

yhteiskunnan kestävyyden kannalta. 

Tieto- ja viestintätekniikkaan tehdyt 

investoinnit ja tällaisen tekniikan 

tuottaminen ja käyttö vauhdittavat selvästi 

unionin talouskasvua, jonka suuruus oli 

30 prosenttia pelkästään vuosina 2001–

2011. Keskeiset kehitystä vauhdittavat 

teknologiat tukevat digitaalisen ja fyysisen 

maailman yhteensulautumista, joka on 

uuden globaalin innovaatioaallon 

keskiössä. Investoinnit tärkeimpien 

kehitystä vauhdittavien teknologioiden 

kehittämiseen, demonstraatioon ja 

hyödyntämiseen sekä raaka-aineiden ja 

kehittyneiden materiaalien turvallisen, 

kestävän ja edullisen tarjonnan 

varmistaminen turvaavat unionin 

strategisen itsemääräämisoikeuden ja 

auttavat unionia teollisuutta 

vähentämään merkittävästi hiili- ja 

ympäristöjalanjälkeään. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari I – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vaikka EU on edelleen suurin tieteellisten 

julkaisujen tuottaja maailmassa, se on 

lähinnä tietämyksen ”massatuottaja”, jolla 

on kokoonsa nähden verrattain vähän 

maailmanlaajuisesti merkittäviä 

osaamiskeskuksia. Lisäksi EU:ssa on 

Vaikka EU on edelleen suurin tieteellisten 

julkaisujen tuottaja maailmassa, se on 

lähinnä tietämyksen ”massatuottaja”, jolla 

on kokoonsa nähden verrattain vähän 

maailmanlaajuisesti merkittäviä 

osaamiskeskuksia. Lisäksi EU:ssa on 
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laajoja alueita, jotka suoriutuvat tässä 

suhteessa keskimääräistä heikommin. 

Verrattuna Yhdysvaltoihin ja – joiltakin 

osin – nykyiseen Kiinaan EU:ssa pyritään 

edelleen noudattamaan ”hajautetun 

huippuosaamisen mallia”, jossa resurssit 

levitetään suurelle tutkijoiden ja 

tutkimuslaitosten joukolle. Toisena 

haasteena on, että monissa EU-maissa 

julkinen ja yksityinen sektori eivät 

vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 

riittävän houkuttelevia olosuhteita. 

Yhdessä nämä tekijät heikentävät 

Euroopan kiinnostavuutta tieteellisistä 

lahjakkuuksista käytävässä 

maailmanlaajuisessa kilpailussa. 

laajoja alueita, jotka suoriutuvat tässä 

suhteessa keskimääräistä heikommin. 

Verrattuna Yhdysvaltoihin ja – joiltakin 

osin – nykyiseen Kiinaan EU:ssa pyritään 

edelleen noudattamaan ”hajautetun 

huippuosaamisen mallia”, jossa resurssit 

levitetään suurelle tutkijoiden ja 

tutkimuslaitosten joukolle, mikä ei sinänsä 

ole ongelma, mutta EU:n tilannetta 

voitaisiin vahvistaa lisäämällä avoimesti 

ja objektiivisesti valittujen 

huippuosaamiskeskusten määrää. Toisena 

haasteena on, että monissa EU-maissa 

julkinen ja yksityinen sektori eivät 

vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 

riittävän houkuttelevia olosuhteita. 

Yhdessä nämä tekijät heikentävät 

Euroopan kiinnostavuutta tieteellisistä 

lahjakkuuksista käytävässä 

maailmanlaajuisessa kilpailussa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari I – 1 kohta – 1.3 kohta – 1.3.3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– nimittää erityisen 

täytäntöönpanorakenteen johtajan ja 

johdon jäsenet ottaen huomioon tieteellisen 

neuvoston näkemykset; 

– nimittää täysin avoimesti erityisen 

täytäntöönpanorakenteen johtajan ja 

johdon jäsenet ottaen huomioon tieteellisen 

neuvoston näkemykset; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari I – 2 kohta – 2.1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 

noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 

yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 

maailman johtavissa yrityksissä. On 

kuitenkin arvioitu, että EU:n on 

koulutettava ja työllistettävä vähintään 

miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 

noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 

yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 

maailman johtavissa yrityksissä. On 

kuitenkin arvioitu, että EU:n on 

koulutettava ja työllistettävä vähintään 

miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 
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mennessä saavuttaakseen tavoitteet, jotka 

on asetettu tutkimus- ja innovointi-

investointien lisäämiselle. Tilanne on 

erityisen haastava tiedemaailman 

ulkopuolisilla aloilla. EU:n onkin 

tehostettava toimiaan, jotta nykyistä 

useammat nuoret naiset ja miehet 

saataisiin lähtemään tutkijan uralle, jotta 

EU:n ulkopuolisista maista saataisiin 

houkuteltua tutkijoita ja jotta omat tutkijat 

kyettäisiin pitämään Euroopassa ja 

Euroopan ulkopuolella työskentelevät 

eurooppalaiset tutkijat saataisiin takaisin 

Eurooppaan. Lisäksi, jotta huippuosaamista 

kyettäisiin levittämään nykyistä laajemmin, 

tutkijoiden työskentelyn edellytyksiä on 

parannettava koko eurooppalaisen 

tutkimusalueen (ERA) laajuisesti. Tätä 

varten on lujitettava yhteyksiä erityisesti 

eurooppalaiseen koulutusalueeseen, 

Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 

Euroopan sosiaalirahastoon (ESR+). 

mennessä saavuttaakseen tavoitteet, jotka 

on asetettu tutkimus- ja innovointi-

investointien lisäämiselle. Tilanne on 

erityisen haastava tiedemaailman 

ulkopuolisilla aloilla. EU:n onkin 

tehostettava toimiaan, jotta tutkijanuralle 

saataisiin lähtemään kaikkia eri 

sukupuolia ja taustoja edustavia nuoria, 

jotta EU:n ulkopuolisista maista saataisiin 

houkuteltua tutkijoita ja jotta omat tutkijat 

kyettäisiin pitämään Euroopassa ja 

Euroopan ulkopuolella työskentelevät 

eurooppalaiset tutkijat saataisiin takaisin 

Eurooppaan. Lisäksi, jotta huippuosaamista 

kyettäisiin levittämään nykyistä laajemmin, 

tutkijoiden työskentelyn edellytyksiä on 

parannettava koko eurooppalaisen 

tutkimusalueen (ERA) laajuisesti. Tätä 

varten on lujitettava yhteyksiä erityisesti 

eurooppalaiseen koulutusalueeseen, 

Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 

Euroopan sosiaalirahastoon (ESR+). 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari I – 2 kohta – 2.1 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Marie Skłodowska-Curie -toimiin 

osallistuvat tutkijat, tiedeorganisaatiot ja 

tieteen ulkopuoliset organisaatiot 

kilpailevat toistensa kanssa 

maailmanlaajuisesti, ja toimissa luodaan ja 

jaetaan korkealaatuista tietämystä eri 

maissa, eri sektoreilla ja eri tieteenaloilla. 

Tämän ansiosta toimet tukevat erityisesti 

työllisyyttä, kasvua ja investointia 

edistävän sisämarkkinaohjelman ja EU:n 

globaalistrategian päämäärien sekä YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista. 

Marie Skłodowska-Curie -toimiin 

osallistuvat tutkijat, tiedeorganisaatiot ja 

tieteen ulkopuoliset organisaatiot 

kilpailevat toistensa kanssa 

maailmanlaajuisesti, ja toimissa luodaan ja 

jaetaan korkealaatuista tietämystä eri 

maissa, eri sektoreilla ja eri tieteenaloilla. 

Tämän ansiosta toimet tukevat erityisesti 

työllisyyttä, kasvua ja investointia 

edistävän sisämarkkinaohjelman ja EU:n 

globaalistrategian päämäärien sekä YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista. On kuitenkin kiinnitettävä 

huomiota myös siihen, että rajaton kasvu 

rajallisella planeetalla ei vain ole 

mahdollista, minkä vuoksi on tarpeen 

lisätä aitoa ”kiertotaloutta” koskevaa 

tutkimusta, jossa keskitytään 
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uudelleenkäyttöön, korjaamiseen ja 

kierrätykseen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 1 kohta – 1.1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin 

mukaan jokaisella on oikeus ajoissa 

annettavaan kohtuuhintaiseen, 

ehkäisevään, hoitavaan ja laadukkaaseen 

terveydenhuoltoon. Tämä korostaa EU:n 

sitoutumista YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, joilla pyritään takaamaan 

vuoteen 2030 mennessä yleismaailmallinen 

ja kattava terveydenhuolto kaikenikäisille 

niin, että kukaan ei jää sen ulkopuolelle ja 

ennalta ehkäistävissä olevat 

kuolemantapaukset voidaan välttää. 

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin 

mukaan jokaisella on oikeus ajoissa 

annettavaan kaikille kohtuuhintaiseen, 

ehkäisevään, hoitavaan ja laadukkaaseen 

terveydenhuoltoon. Tämä korostaa EU:n 

sitoutumista YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, joilla pyritään takaamaan 

vuoteen 2030 mennessä yleismaailmallinen 

ja kattava terveydenhuolto kaikenikäisille 

niin, että kukaan ei jää sen ulkopuolelle ja 

ennalta ehkäistävissä olevat 

kuolemantapaukset voidaan välttää. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 2 kohta – 2.1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euroopan kansalaisia, valtioelimiä ja 

taloutta on suojeltava järjestäytyneen 

rikollisuuden aiheuttamilta jatkuvilta 

uhkilta, joihin kuuluvat muun muassa 

ampuma-ase-, huume- ja ihmiskauppa. 

Suojelun ja turvallisuuden vahvistaminen 

rajaturvallisuuden parantamisen avulla on 

myös keskeisessä asemassa. 

Kyberrikollisuus on kasvussa, ja siihen 

liittyvät riskit moninaistuvat talouden ja 

yhteiskunnan digitalisoinnin vanavedessä. 

Euroopan on jatkettava pyrkimyksiään 

parantaa kyberturvallisuutta, digitaalista 

tietosuojaa ja henkilötietosuojaa sekä 

torjuttava väärän ja haitallisen tiedon 

levittämistä demokraattisen ja 

taloudellisen vakauden turvaamiseksi. 

Euroopan kansalaisia, valtioelimiä ja 

taloutta on suojeltava järjestäytyneen 

rikollisuuden aiheuttamilta jatkuvilta 

uhkilta, joihin kuuluvat muun muassa 

ampuma-ase-, huume- ja ihmiskauppa. 

Suojelun ja turvallisuuden vahvistaminen 

rajaturvallisuuden parantamisen avulla on 

myös keskeisessä asemassa. 

Kyberrikollisuus on kasvussa, ja siihen 

liittyvät riskit moninaistuvat talouden ja 

yhteiskunnan digitalisoinnin vanavedessä. 

Euroopan on demokraattisen ja 

taloudellisen vakauden turvaamiseksi 

jatkettava pyrkimyksiään parantaa 

kyberturvallisuutta, digitaalista tietosuojaa 

ja henkilötietosuojaa sekä torjuttava väärän 

ja haitallisen tiedon levittämistä huolehtien 
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Lopuksi tarvitaan lisäponnisteluja, jotta 

ilmastonmuutoksen myötä voimistuvien 

äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusta 

ihmisten elämään ja toimeentuloon voidaan 

vähentää. Näitä ovat esimerkiksi tulvat, 

myrskyt tai metsäpaloja synnyttävä 

kuivuus, maaperän köyhtyminen ja muut 

luonnonkatastrofit kuten maanjäristykset. 

Luonnon tai ihmisen aiheuttamat 

katastrofit voivat vaarantaa merkittävät 

yhteiskunnalliset toiminnot, kuten 

terveydenhuollon, energiahuollon ja 

hallinnon. 

samalla, ettei ihmisoikeuksia poljeta 

(mukaan lukien esimerkiksi sanavapaus 

ja oikeus yksityisyyteen). Lopuksi tarvitaan 

lisäponnisteluja, jotta ilmastonmuutoksen 

myötä voimistuvien äärimmäisten 

sääilmiöiden vaikutusta ihmisten elämään 

ja toimeentuloon voidaan vähentää. Näitä 

ovat esimerkiksi tulvat, myrskyt tai 

metsäpaloja synnyttävä kuivuus, maaperän 

köyhtyminen ja muut luonnonkatastrofit 

kuten maanjäristykset. Luonnon tai 

ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat 

vaarantaa merkittävät yhteiskunnalliset 

toiminnot, kuten terveydenhuollon, 

energiahuollon ja hallinnon. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 2 kohta – 2.2 kohta –2.2.1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Strategiat populismin, 

ääriliikkeiden, radikalisoitumisen ja 

terrorismin torjumiseksi sekä 

tyytymättömien ja syrjäytyneiden 

kansalaisten osallistaminen; 

– Strategiat populismin, 

ääriliikkeiden, radikalisoitumisen ja 

terrorismin torjumiseksi sekä myös 

strategiat kaikkialla unionissa olevien 

lukuisten tyytymättömien ja 

syrjäytyneiden kansalaisten perusteltuihin 

huolenaiheisiin vastaamiseksi; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 2 kohta – 2.2 kohta –2.2.3 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Tietopohja investointeja ja 

politiikkoja (erityisesti koulutusta), 

korkean lisäarvon osaamista, tuottavuutta, 

sosiaalista liikkuvuutta, kasvua, sosiaalisia 

innovaatioita ja työpaikkojen luomista 

koskevaa neuvontaa varten. Koulutuksen 

rooli eriarvoisuuden torjunnassa; 

– Tietopohja investointeja ja 

politiikkoja (erityisesti kaikille 

kohtuuhintaista koulutusta), korkean 

lisäarvon osaamista, tuottavuutta, 

sosiaalista liikkuvuutta, kasvua, sosiaalisia 

innovaatioita ja työpaikkojen luomista 

koskevaa neuvontaa varten. Koulutuksen 

rooli eriarvoisuuden torjunnassa; 
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Tarkistus  22 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 2 kohta – 2.2 kohta –2.2.3 kohta – 2 alakohta – 7 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Koulutusjärjestelmät, joilla 

edistetään ja hyödynnetään parhaalla 

mahdollisella tavalla EU:ssa tapahtuvaa 

digitalisaatiokehitystä ja myös hallitaan 

maailmanlaajuisesta verkostoitumisesta ja 

teknologisista innovaatioista aiheutuvia 

riskejä, erityisesti internetiin liittyviä uusia 

riskejä, eettisiä kysymyksiä, 

sosioekonomista eriarvoisuutta ja 

markkinoiden perustavanlaatuisia 

muutoksia; 

– Kaikille kohtuuhintaiset 

koulutusjärjestelmät, joilla edistetään ja 

hyödynnetään parhaalla mahdollisella 

tavalla EU:ssa tapahtuvaa 

digitalisaatiokehitystä ja myös hallitaan 

maailmanlaajuisesta verkostoitumisesta ja 

teknologisista innovaatioista aiheutuvia 

riskejä, erityisesti internetiin liittyviä uusia 

riskejä, eettisiä kysymyksiä, 

sosioekonomista eriarvoisuutta ja 

markkinoiden perustavanlaatuisia 

muutoksia; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.5 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Teknologiat ja järjestelmät 

luotettaville, energiatehokkaille ja 

älykkäille internet-verkostoille ja 

palveluinfrastruktuureille (liitettävyys yli 

5G:n, ohjelmistomääritteiset 

infrastruktuurit, esineiden internet, 

pilvipalveluinfrastruktuurit ja kognitiiviset 

pilvipalvelut), jotka mahdollistavat 

reaaliaikaisen suorituskyvyn, 

virtualisoinnin ja hajautetun hallinnan 

(erittäin nopea ja joustava radio, lähelle 

käyttäjää siirretyt palvelut (edge 

computing), lohkoketjut, jaetut kontekstit 

ja tietämys); 

– Teknologiat ja järjestelmät, jotka 

on testattu riippumattomasti ja todettu 

turvallisiksi, luotettaville, 

energiatehokkaille ja älykkäille internet-

verkostoille ja palveluinfrastruktuureille 

(liitettävyys yli 5G:n, 

ohjelmistomääritteiset infrastruktuurit, 

esineiden internet, 

pilvipalveluinfrastruktuurit ja kognitiiviset 

pilvipalvelut), jotka mahdollistavat 

reaaliaikaisen suorituskyvyn, 

virtualisoinnin ja hajautetun hallinnan 

(erittäin nopea ja joustava radio, lähelle 

käyttäjää siirretyt palvelut (edge 

computing), lohkoketjut, jaetut kontekstit 

ja tietämys); 

Perustelu 

Monet hyvämaineiset lähteet ovat tuoneet esille 5G-järjestelmien käyttöönottoa koskevia 

turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita; ennen kuin tästä tulee jälleen uusi poliittinen 
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pelikenttä, sitä on testattava riippumattomasti ja on varmistettava, että se ei vaikuta 

haitallisesti ihmisiin. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.6 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Massadata: 

Huippusuorituskykyinen data-analytiikka; 

”sisäänrakennettu yksityisyyden suoja" 

henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa 

sisältävän massadatan analyysissä; 

laajoihin data-alustoihin liittyvät 

teknologiat teollisen, henkilötieto- ja 

avoimen datan uudelleenkäyttöä varten; 

tiedonhallinta, yhteentoimivuus ja 

yhdistämistyökalut; datasovellukset 

globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi; 

– Massadata: 

Huippusuorituskykyinen data-analytiikka; 

”sisäänrakennettu yksityisyyden suoja" 

henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa 

sisältävän massadatan analyysissä; 

laajoihin data-alustoihin liittyvät 

teknologiat teollisen, henkilötieto- ja 

avoimen datan uudelleenkäyttöä varten; 

tiedonhallinta, yhteentoimivuus ja 

yhdistämistyökalut; datasovellukset 

globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi; 

datan varastointi, ympäristövaikutukset ja 

vaikutuksen vähentäminen 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Uusiutuvat energiateknologiat ja -

ratkaisut, jotka liittyvät sähköntuotantoon, 

lämmitykseen ja jäähdytykseen, kestäviin 

liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 

rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 

kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 

maantieteellisiin olosuhteisiin ja 

markkinoihin sekä EU:ssa että 

maailmanlaajuisesti; 

– Luotettavat uusiutuvat 

energiateknologiat ja -ratkaisut, jotka 

liittyvät sähköntuotantoon, lämmitykseen 

ja jäähdytykseen, kestäviin 

liikennepolttoaineisiin ja välivaiheen 

rahdinkuljettajiin erilaisissa laajuuksissa ja 

kehitysvaiheissa, ja jotka on mukautettu 

maantieteellisiin olosuhteisiin ja 

markkinoihin sekä EU:ssa että 

maailmanlaajuisesti; 

Perustelu 

Tuulienergia yksistään ei ole luotettava energian ensiölähde, koska se tuottaa tehokkaasti 

VAIN silloin, kun tuulee. Maalla tuotettavan energian kehittämisessä (ainakin) olisi otettava 
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huomioon luotettavampi tuuli- ja vesivoiman yhdistelmä, joka Saksassa on parhaillaan 

käytössä (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/ 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 5 kohta – 5.2 kohta – 5.2.3 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Menetelmät, teknologiat ja välineet 

maa- ja metsätalouden kriisinkestävää 

tuotantoa varten; 

– Menetelmät, teknologiat ja välineet 

maa- ja metsätalouden sekä 

peltometsäviljelyn kriisinkestävää 

tuotantoa varten; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari II – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.2 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – 1 

luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Tieteellinen ja tekninen poliittinen 

tuki parempia kansanterveyden ja 

terveydenhuollon järjestelmiä varten, 

mukaan lukien lääkinnälliset laitteet ja 

terveysteknologian arvioinnit, tietokannat, 

digitalisaatio; 

– Tieteellinen ja tekninen poliittinen 

tuki kaikille kohtuuhintaisia parempia 

kansanterveyden ja terveydenhuollon 

järjestelmiä varten, mukaan lukien 

lääkinnälliset laitteet ja terveysteknologian 

arvioinnit, tietokannat, digitalisaatio; 
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