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Tarkistus 565
Massimiliano Salini

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista. 
Teollisuus otetaan mukaan 
eurooppalaisen kumppanuuden valintaa, 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia 
koskevien kriteerien ja ehtojen 
muotoiluun.

Or. en

Tarkistus 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien, myös 
yksityissektorin, kanssa laajoja kuulemisia 
ja keskusteluja pilarin ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” 
painopisteistä ja missioista sekä sopivista 
toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en
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Tarkistus 567
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” painopisteistä 
ja missioista sekä sopivista toimityypeistä 
ja erityisesti eurooppalaisista 
kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen) 
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en

Tarkistus 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen)
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin sekä eri sidosryhmien kanssa 
avoimia ja laajoja kuulemisia ja 
keskusteluja pilarin ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” 
painopisteistä ja missioista sekä sopivista 
toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en

Tarkistus 569
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen)
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin sekä eri sidosryhmien kanssa 
laajoja kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en

Tarkistus 570
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen)
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin sekä eri sidosryhmien kanssa 
laajoja kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en

Tarkistus 571
Martina Werner

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin (siltä osin kuin se on tarpeen)
sekä eri sidosryhmien kanssa laajoja 
kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Strategisen suunnittelun puitteissa 
toteutetaan jäsenvaltioiden, Euroopan 
parlamentin sekä eri sidosryhmien kanssa 
laajoja kuulemisia ja keskusteluja pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky” painopisteistä ja missioista 
sekä sopivista toimityypeistä ja erityisesti 
eurooppalaisista kumppanuuksista.

Or. en

Tarkistus 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisten laajojen kuulemisten pohjalta 
strategisessa suunnittelussa määritellään 
yhteiset tavoitteet ja yhteiset toiminta-alat, 
kuten kumppanuuksien alat (ehdotetussa 
oikeusperustassa säädetään vain 
välineistä ja niiden käyttöä ohjaavista 
kriteereistä) ja missioiden alat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 573
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisten laajojen kuulemisten pohjalta 
strategisessa suunnittelussa määritellään 
yhteiset tavoitteet ja yhteiset toiminta-alat, 

Poistetaan.
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kuten kumppanuuksien alat (ehdotetussa 
oikeusperustassa säädetään vain 
välineistä ja niiden käyttöä ohjaavista 
kriteereistä) ja missioiden alat.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 574
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnitteluprosessi, jonka 
mukaisesti on tarkoitus hyväksyä 
strateginen tutkimus- ja 
innovaatiosuunnitelman delegoidulla 
säädöksellä, lisäävät suuren yleisön 
omaksi kokemista ja ymmärrystä 
ohjelman merkityksestä, ja ne antavat 
lainsäätäjille, kaikille sidosryhmille ja 
jäsenvaltioille mahdollisuuden olla täysin 
ja hyvissä ajoin tietoisia suunnitelluista 
aloitteista.

Or. it

Perustelu

Parlamentin on oltava virallisesti mukana prosessissa delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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Kaikkien kuulemisten jälkeen komissio 
kehittää strategista suunnittelua 
delegoidulla säädöksellä.

Or. en

Tarkistus 576
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa 
kehittämään ja toteuttamaan politiikkaa 
ohjelman kattamilla aloilla EU:n tasolla 
ja täydentää politiikkaa ja politiikan 
lähestymistapoja jäsenvaltioissa. EU:n 
politiikan painopistealueet otetaan 
huomioon strategisen 
suunnitteluprosessin aikana siten, että 
voidaan lisätä tutkimuksen ja innovoinnin 
panosta politiikan toteuttamisessa. Lisäksi 
otetaan huomioon kehitystä ennakoivat 
toimet, selvitykset ja muu tieteellinen 
näyttö sekä EU:n tasolla ja kansallisella 
tasolla käynnissä olevat olennaiset 
aloitteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
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ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet otetaan huomioon 
strategisen suunnitteluprosessin aikana 
siten, että voidaan lisätä tutkimuksen ja 
innovoinnin panosta politiikan 
toteuttamisessa. Lisäksi otetaan huomioon 
kehitystä ennakoivat toimet, selvitykset ja 
muu tieteellinen näyttö sekä EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla käynnissä olevat 
olennaiset aloitteet.

ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien jatkuvat toimet näiden 
painopistealueiden toteuttamiseksi otetaan 
huomioon strategisen suunnitteluprosessin 
aikana siten, että voidaan lisätä 
tutkimuksen ja innovoinnin panosta 
politiikan toteuttamisessa. Lisäksi otetaan 
huomioon kehitystä ennakoivat toimet, 
julkisen ja yksityisen sektorin selvitykset 
ja muu tieteellinen näyttö sekä EU:n tasolla 
ja kansallisella tasolla käynnissä olevat 
olennaiset aloitteet.

Or. en

Tarkistus 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet otetaan huomioon 
strategisen suunnitteluprosessin aikana 
siten, että voidaan lisätä tutkimuksen ja 
innovoinnin panosta politiikan 
toteuttamisessa. Lisäksi otetaan huomioon 
kehitystä ennakoivat toimet, selvitykset ja 
muu tieteellinen näyttö sekä EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla käynnissä olevat 
olennaiset aloitteet.

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet, mukaan luettuna YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet, otetaan 
huomioon strategisen suunnitteluprosessin 
aikana siten, että voidaan lisätä 
tutkimuksen ja innovoinnin panosta 
politiikan toteuttamisessa. Lisäksi otetaan 
huomioon kehitystä ennakoivat toimet, 
selvitykset ja muu tieteellinen näyttö sekä 
EU:n tasolla ja kansallisella tasolla 
käynnissä olevat olennaiset aloitteet.

Or. en
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Tarkistus 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet otetaan huomioon 
strategisen suunnitteluprosessin aikana 
siten, että voidaan lisätä tutkimuksen ja 
innovoinnin panosta politiikan 
toteuttamisessa. Lisäksi otetaan huomioon 
kehitystä ennakoivat toimet, selvitykset ja 
muu tieteellinen näyttö sekä EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla käynnissä olevat 
olennaiset aloitteet.

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja 
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet, mukaan luettuna YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet, otetaan 
huomioon strategisen suunnitteluprosessin 
aikana siten, että voidaan lisätä 
tutkimuksen ja innovoinnin panosta 
politiikan toteuttamisessa. Lisäksi otetaan 
huomioon kehitystä ennakoivat toimet, 
selvitykset ja muu tieteellinen näyttö sekä 
EU:n tasolla ja kansallisella tasolla 
käynnissä olevat olennaiset aloitteet.

Or. en

Tarkistus 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan politiikkaa ohjelman 
kattamilla aloilla EU:n tasolla ja täydentää 
politiikkaa ja politiikan lähestymistapoja
jäsenvaltioissa. EU:n politiikan 
painopistealueet otetaan huomioon 
strategisen suunnitteluprosessin aikana 
siten, että voidaan lisätä tutkimuksen ja 
innovoinnin panosta politiikan
toteuttamisessa. Lisäksi otetaan huomioon 
kehitystä ennakoivat toimet, selvitykset ja 
muu tieteellinen näyttö sekä EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla käynnissä olevat 

Strateginen suunnittelu auttaa kehittämään 
ja toteuttamaan ohjelmaa katetuilla aloilla, 
EU:n tasolla ja jäsenvaltioiden sekä 
assosioituneiden maiden tasolla. EU:n 
politiikan painopistealueet otetaan 
huomioon strategisen suunnitteluprosessin 
aikana siten, että voidaan lisätä 
tutkimuksen ja innovoinnin panosta näiden 
politiikkojen toteuttamisessa. Siinä otetaan 
huomioon kehitystä ennakoivat toimet, 
selvitykset ja muu tieteellinen näyttö sekä 
lisäksi EU:n tasolla ja kansallisella tasolla 
käynnissä olevat olennaiset aloitteet.
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olennaiset aloitteet.

Or. en

Tarkistus 581
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville 
välineille. Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa 
levittämistä ja käyttöönottoa, ja sen avulla 
vältetään eri rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja 
puiteohjelmasta tuettujen muiden toimien 
välisille yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville välineille. 
Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa levittämistä 
ja käyttöönottoa, ja sen avulla vältetään eri 
rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja puiteohjelmasta 
tuettujen muiden toimien välisille 
yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville välineille. 
Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa levittämistä 
ja käyttöönottoa, vähentää pyrkimysten 
hajanaisuutta, ja sen avulla vältetään eri 
rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja puiteohjelmasta 
tuettujen muiden toimien välisille 
yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten ja tietojen käyttö 
politiikan laadinnan tukena.

Or. en

Tarkistus 583
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville välineille. 
Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa levittämistä 
ja käyttöönottoa, ja sen avulla vältetään eri 

Strateginen suunnittelu edistää synergian 
aikaansaamista Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
välillä, Euratom-ohjelma mukaan lukien. 
Samalla se muodostaa tutkimuksen, niin 
soveltavan kuin perustutkimuksen, ja 
innovoinnin viitekehyksen kaikille siihen 
yhteydessä oleville EU:n talousarvion 
puitteissa toteutettaville ohjelmille sekä 
muille kuin rahoitusta tarjoaville välineille. 
Tämä edistää myös tutkimus- ja 
innovointitulosten nopeampaa levittämistä 
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rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja puiteohjelmasta 
tuettujen muiden toimien välisille 
yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

ja käyttöönottoa, ja sen avulla vältetään eri 
rahoitusmahdollisuuksien 
päällekkäisyydet. Strateginen suunnittelu 
luo kehyksen Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suorien tutkimustoimien ja puiteohjelmasta 
tuettujen muiden toimien välisille 
yhteyksille, mukaan lukien 
tutkimustulosten käyttö politiikan 
laadinnan tukena.

Or. it

Perustelu

Ks. Tarkistus 20.

Tarkistus 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laadittavassa strategisessa suunnitelmassa 
esitetään monivuotinen strategia 
työohjelman sisällön toteuttamiseksi (11 
artiklan mukaisesti). Samalla säilytetään 
kuitenkin riittävä joustavuus, jotta 
ennakoimattomiin mahdollisuuksiin ja 
kriiseihin voidaan reagoida nopeasti. 
Koska Euroopan horisontti -puiteohjelman 
kesto on seitsemän vuotta, sen 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
poliittinen toimintaympäristö voi muuttua 
huomattavasti sen voimassaolon aikana. 
Euroopan horisontti -puiteohjelman on 
pystyttävä mukautumaan nopeasti näihin 
muutoksiin. Näin ollen tukea voidaan 
myöntää muillekin kuin jäljempänä 
esitetyille toimille silloin, kun se on 
perusteltua merkittävien 
kehityssuuntausten tai odottamattomien 
tapahtumien, toimintapolitiikan tarpeiden 
tai kriisitilanteiden johdosta – esimerkiksi 
siinä tapauksessa, että joudutaan 
reagoimaan jonkin epidemian 

Laadittavassa strategisessa suunnitelmassa 
esitetään monivuotinen strategia 
työohjelman sisällön suuntaamista varten
(11 artiklan mukaisesti). Samalla 
säilytetään kuitenkin riittävä joustavuus,
jotta tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologioiden nopeaan kehitykseen 
voidaan mukautua ja jotta uusiin 
haasteisiin, ennakoimattomiin 
mahdollisuuksiin ja kriiseihin voidaan 
reagoida nopeasti. Koska Euroopan 
horisontti -puiteohjelman kesto on 
seitsemän vuotta, sen taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen 
toimintaympäristö voi muuttua 
huomattavasti sen voimassaolon aikana. 
Euroopan horisontti -puiteohjelman on 
pystyttävä mukautumaan nopeasti näihin 
muutoksiin. Näin ollen tukea voidaan 
myöntää muillekin kuin jäljempänä 
esitetyille toimille silloin, kun se on 
perusteltua merkittävien 
kehityssuuntausten tai odottamattomien 
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aiheuttamiin vakaviin terveysuhkiin. tapahtumien, toimintapolitiikan tarpeiden 
tai kriisitilanteiden johdosta.

Or. en

Tarkistus 585
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu pelkästään 
uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 
politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimukseen liittyvässä innovoinnissa
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin 
ja luoda samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
edistää kilpailua ja yksityisiä investointeja 
sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu pelkästään 
uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 
politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin, 
luoda uutta tietoa ja mahdollisesti
samanaikaisesti uusia kilpailukykyisiä ja 
kestäviä yrityksiä ja toimialoja, edistää 
sosiaalista ja tieteellistä innovointia, 
kilpailua ja yksityisiä investointeja sekä 
säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 586
Anneleen Van Bossuyt
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu pelkästään 
uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 
politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimukseen liittyvässä innovoinnissa 
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin 
ja luoda samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
edistää kilpailua ja yksityisiä investointeja 
sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan kaikissa kehitysvaiheissa
tasapainoista ja laajaa lähestymistapaa, 
joka ei rajoitu pelkästään eturivin 
tutkimuksen edistämiseen tai uusien 
tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 
politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimukseen liittyvässä innovoinnissa 
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin 
ja luoda samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
edistää kilpailua ja yksityisiä investointeja 
sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu pelkästään 

Euroopan horisontti -puiteohjelman 
toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
noudatetaan tasapainoista ja laajaa 
lähestymistapaa, joka ei rajoitu pelkästään 
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uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi. Systeeminen, 
monitieteinen, monialainen ja eri 
politiikkoja kattava lähestymistapa 
tutkimukseen liittyvässä innovoinnissa 
varmistaa, että voidaan vastata haasteisiin 
ja luoda samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
edistää kilpailua ja yksityisiä investointeja 
sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseen tieteellisen ja teknologisen 
tietämyksen ja läpimurtojen avulla, vaan 
johon kuuluu muutakin: esimerkiksi 
olemassa olevien teknologioiden käyttö 
uusissa sovelluksissa, jatkuva parannuksiin 
tähtäävä kehittäminen ja ei-teknologinen ja 
sosiaalinen innovointi, suunnittelu ja 
luovuus. Systeeminen, monitieteinen, 
monialainen ja eri politiikkoja kattava 
lähestymistapa tutkimukseen liittyvässä 
innovoinnissa varmistaa, että voidaan 
vastata haasteisiin ja luoda samanaikaisesti 
uusia kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
toimialoja, edistää kilpailua ja yksityisiä 
investointeja sekä säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Or. es

Tarkistus 588
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Systeeminen, monitieteinen, monialainen 
ja eri politiikkoja kattava lähestymistapa 
innovointiin ja tutkimukseen varmistaa, 
että voidaan vastata haasteisiin ja luoda 
uutta osaamista sekä mahdollisuuksien 
mukaan samanaikaisesti uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja, 
saada aikaan sosiaalisia ja tieteellisiä 
innovaatioita, edistää kilpailua ja 
yksityisiä investointeja sekä säilyttää 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla.

Or. it

Perustelu

Monitieteellisyys takaa innovoinnissa tarvittavien näkemysten laajan kirjon.
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Tarkistus 589
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilareissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 
markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

Pilareissa ”Maailmanlaajuiset 
yhteiskunnalliset haasteet ja 
kasvihuonekaasujen nollapäästötalous” ja 
”Innovoiva Eurooppa” täydennetään 
tutkimusta ja innovointia sellaisilla 
toimilla, joissa toimitaan lähellä 
loppukäyttäjiä ja markkinoita. Tällaisia 
ovat esimerkiksi demonstrointi, 
pilottitoimet ja konseptin toimivuuden 
osoittaminen. Toimiin eivät kuitenkaan 
sisälly kaupallistamistoimet, jotka ulottuvat 
tutkimus- ja innovointivaiheen 
ulkopuolelle. Mukaan kuuluu sen sijaan 
kysyntäpuolen toimien tukeminen, jotta 
erilaisten innovaatioiden levittämistä ja 
käyttöönottoa voitaisiin nopeuttaa. Tässä 
yhteydessä tullaan käyttämään 
ensisijaisesti ohjeellisia (ei-preskriptiivisiä) 
ehdotuspyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilareissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 

Pilareissa ”Yhteiskunnalliset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 
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markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 591
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilareissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 
markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

Pilareissa ”Kilpailukyky” ja ”Avoin 
innovointi” täydennetään tutkimusta ja 
innovointia sellaisilla toimilla, joissa 
toimitaan lähellä loppukäyttäjiä ja 
markkinoita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
demonstrointi, pilottitoimet ja konseptin 
toimivuuden osoittaminen. Toimiin eivät 
kuitenkaan sisälly kaupallistamistoimet, 
jotka ulottuvat tutkimus- ja 
innovointivaiheen ulkopuolelle. Mukaan 
kuuluu sen sijaan kysyntäpuolen toimien 
tukeminen, jotta erilaisten innovaatioiden 
levittämistä ja käyttöönottoa voitaisiin 
nopeuttaa. Tässä yhteydessä tullaan 
käyttämään ensisijaisesti ohjeellisia (ei-
preskriptiivisiä) ehdotuspyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 592
Jakop Dalunde
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja 
alan innovointiin liittyviä toimia 
toteutetaan strategisesti ja integroidusti 
linjassa EU:n yhdennetyn meripolitiikan, 
yhteisen kalastuspolitiikan ja 
kansainvälisten sitoumusten kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 
yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityisten 
toiminta-alojen ja kohdennettujen toimien 
osalta. Lisäksi meren ja merenkulun 
tutkimukseen ja alan innovointiin liittyviä 
toimia toteutetaan strategisesti ja 
integroidusti linjassa EU:n yhdennetyn 
meripolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan 
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sitoumusten kanssa. ja kansainvälisten sitoumusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 
yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

Pilarissa ”Sosiaaliset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet,
humanistiset tieteet ja suunnittelu
täysimittaisesti kaikkiin klustereihin, myös 
erityis- ja kohdennettujen toimien osalta. 
Lisäksi meren ja merenkulun tutkimukseen 
ja alan innovointiin liittyviä toimia 
toteutetaan strategisesti ja integroidusti 
linjassa EU:n yhdennetyn meripolitiikan, 
yhteisen kalastuspolitiikan ja 
kansainvälisten sitoumusten kanssa.

Or. es

Tarkistus 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 

Pilarissa ”Yhteiskunnalliset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 
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yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 596
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pilarissa ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 
yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

Pilarissa ”Kilpailukyky” integroidaan 
Horisontti 2020 -ohjelmasta saatujen 
kokemusten pohjalta yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet täysimittaisesti 
kaikkiin klustereihin, myös erityis- ja 
kohdennettujen toimien osalta. Lisäksi 
meren ja merenkulun tutkimukseen ja alan 
innovointiin liittyviä toimia toteutetaan 
strategisesti ja integroidusti linjassa EU:n 
yhdennetyn meripolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kansainvälisten 
sitoumusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 597
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettavia 
”FET-lippulaivahankkeita” tuetaan myös 
uudessa ohjelmassa. Koska niillä on 
merkittäviä yhtäläisyyksiä missioiden 
kanssa, muita mahdollisia FET-
lippulaivahankkeita tuetaan tässä 

Poistetaan.



PE625.595v01-00 22/96 AM\1159886FI.docx

FI

puiteohjelmassa missioina, joiden 
kohteena ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
teknologiat.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettavia 
”FET-lippulaivahankkeita” tuetaan myös 
uudessa ohjelmassa. Koska niillä on 
merkittäviä yhtäläisyyksiä missioiden 
kanssa, muita mahdollisia FET-
lippulaivahankkeita tuetaan tässä 
puiteohjelmassa missioina, joiden kohteena 
ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
teknologiat.

Näitä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavia ”FET-lippulaivahankkeita”, jotka 
ovat osoittaneet hyödyllisyytensä EU:lle, 
tarjoavat sille selkeää lisäarvoa, 
vaikuttavat merkittävällä tavalla EU:n 
maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn, 
vahvistavat EU:n tietopohjaa ja edistävät 
EU:n kansalaisten hyvinvoinnin 
lisäämistä, tuetaan myös uudessa 
ohjelmassa. Koska niillä on merkittäviä 
yhtäläisyyksiä missioiden kanssa, muita 
mahdollisia FET-lippulaivahankkeita 
tuetaan tässä puiteohjelmassa missioina, 
joiden kohteena ovat tulevat ja kehitteillä 
olevat teknologiat.

Or. en

Tarkistus 599
Barbara Kappel

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettavia Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettavia 
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”FET-lippulaivahankkeita” tuetaan myös 
uudessa ohjelmassa. Koska niillä on 
merkittäviä yhtäläisyyksiä missioiden 
kanssa, muita mahdollisia FET-
lippulaivahankkeita tuetaan tässä 
puiteohjelmassa missioina, joiden kohteena 
ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
teknologiat.

”FET-lippulaivahankkeita” tuetaan myös 
uudessa ohjelmassa. Koska niillä on 
merkittäviä yhtäläisyyksiä missioiden 
kanssa, muita mahdollisia FET-
lippulaivahankkeita voidaan tukea tässä 
puiteohjelmassa missioina, joiden kohteena 
ovat tulevat ja kehitteillä olevat 
teknologiat.

Or. en

Perustelu

FET-lippulaivahankkeet ovat todellakin samankaltaisia missioiden konseptin kanssa, mutta 
kaikkia nykyisiä FET-lippulaivahankkeita ei voi automaattisesti nimetä uudelleen missioiksi.

Tarkistus 600
Nadine Morano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvä 
vuoropuhelu EU:n kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa ja 
politiikkavuoropuhelu maailman 
tärkeimpien alueiden kanssa edistävät 
merkittävästi systemaattista 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. 
Yhdistettynä maa- ja aluekohtaiseen 
eriyttämiseen ne tukevat painopisteiden 
määrittämistä.

Tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvä 
vuoropuhelu EU:n kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa ja 
politiikkavuoropuhelu maailman 
tärkeimpien alueiden kanssa edistävät 
merkittävästi systemaattista 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. 
Yhdistettynä maa- ja aluekohtaiseen 
eriyttämiseen ne tukevat painopisteiden 
määrittämistä. Näiden vuoropuheluiden 
on perustuttava sekä jäsenvaltioiden että 
julkisten ja yksityisten 
tutkimuskumppaneiden riittävään 
kuulemiseen.

Or. fr

Tarkistus 601
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvä 
vuoropuhelu EU:n kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa ja 
politiikkavuoropuhelu maailman 
tärkeimpien alueiden kanssa edistävät 
merkittävästi systemaattista 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. 
Yhdistettynä maa- ja aluekohtaiseen 
eriyttämiseen ne tukevat painopisteiden 
määrittämistä.

Tiede- ja teknologiayhteistyö EU:n 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja 
politiikkavuoropuhelu maailman 
tärkeimpien alueiden kanssa edistävät 
merkittävästi systemaattista 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. 
Yhdistettynä maa- ja aluekohtaiseen 
eriyttämiseen ne tukevat painopisteiden 
määrittämistä.

Or. en

Tarkistus 602
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toiminnan 
keskittyminen innovaatioekosysteemeihin 
kytkee EIT:n luontevasti Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ”Avoin 
innovointi” -pilariin, EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (KIC) suunnittelutyö 
sovitetaan strategisen 
suunnitteluprosessin kautta yhteen pilarin 
”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky” kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältö on siirretty liitteen 1 kohdan 1 tarkistukseen.

Tarkistus 603



AM\1159886FI.docx 25/96 PE625.595v01-00

FI

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toiminnan 
keskittyminen innovaatioekosysteemeihin 
kytkee EIT:n luontevasti Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ”Avoin 
innovointi” -pilariin, EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (KIC) suunnittelutyö 
sovitetaan strategisen suunnitteluprosessin 
kautta yhteen pilarin ”Maailmanlaajuiset
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” 
kanssa.

Vaikka Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toiminnan 
keskittyminen innovaatioekosysteemeihin 
kytkee EIT:n luontevasti Euroopan 
horisontti -puiteohjelman ”Avoin 
innovointi” -pilariin, EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (KIC) suunnittelutyö 
sovitetaan strategisen suunnitteluprosessin 
kautta yhteen pilarin ”Yhteiskunnalliset
haasteet ja teollisuuden kilpailukyky” 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 604
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan horisontti -puiteohjelmasta 
annetaan kohdennettua tukea tieteellisten 
julkaisujen, tietovarastojen ja muiden 
tietolähteiden avoimen saatavuuden ja 
käytettävyyden mahdollistamiseksi. Lisäksi 
tuetaan tiedonlevittämistoimia, myös 
yhteistyöstä muiden EU-ohjelmien kanssa 
saatujen tulosten osalta. Tutkimustuloksia 
ja –dataa kootaan yhteen ja pakataan eri 
kielillä ja eri muodoissa oleviksi versioiksi 
palvelemaan eri kohdeyleisöjä, kuten 
kansalaisverkostoja, teollisuutta, 
julkishallintoja, tiedeyhteisöä, 
kansalaisjärjestöjä ja poliittisia päättäjiä. 
Tätä tarkoitusta varten puiteohjelmassa 
voidaan hyödyntää kehittyneitä 
teknologioita ja tietovälineitä.

Euroopan horisontti -puiteohjelmasta 
annetaan kohdennettua tukea tieteellisten 
julkaisujen, tietovarastojen ja muiden 
tietolähteiden avoimen saatavuuden ja 
käytettävyyden mahdollistamiseksi. Lisäksi 
tuetaan tiedonlevittämistoimia, myös 
yhteistyöstä muiden EU-ohjelmien kanssa 
saatujen tulosten osalta. Tutkimustuloksia 
ja –dataa kootaan yhteen ja pakataan eri 
kielillä ja eri muodoissa oleviksi versioiksi 
palvelemaan eri kohdeyleisöjä, kuten 
kansalaisverkostoja, teollisuutta, 
julkishallintoja, tiedeyhteisöä,
kansalaisjärjestöjä ja poliittisia 
päättäjiä. Tätä tarkoitusta varten 
puiteohjelmassa voidaan hyödyntää 
kehittyneitä teknologioita ja tietovälineitä.
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Komissio panee täytäntöön välineen 
ohjelman täytäntöönpanon reaaliaikaista 
julkaisua varten, mukaan luettuna 
osallistujia, rahoitusmääriä, tuloksia ja 
markkinoille pääsyä koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 605
David Borrelli

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea annetaan myös mekanismeille, 
joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 
mahdollisille hakijoille (esimerkiksi 
kansalliset yhteyspisteet).

Tukea annetaan myös mekanismeille, 
joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 
mahdollisille hakijoille. Komissio perustaa 
kansallisten yhteyspisteiden järjestelmän 
tärkeänä osana Euroopan horisontti 
-ohjelman täytäntöönpanoa, joka 
perustuu edellisistä puiteohjelmista 
saatuihin kokemuksiin, sen 
varmistamiseksi, että ohjelma on kaikkien 
mahdollisten hakijoiden tiedossa ja 
helposti saatavilla sektorista tai 
tieteenalasta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 606
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa käyttöön laaja-alaisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään Euroopan 
horisontti -puiteohjelman tulosten ja 
tuotetun tietämyksen hyödyntämistä. Tämä 
nopeuttaa markkinoille saattamiseen 
tähtäävää hyödyntämistä ja tehostaa 

Komissio ottaa käyttöön laaja-alaisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään Euroopan 
horisontti -puiteohjelman tulosten ja 
tuotetun tietämyksen hyödyntämistä. Tämä 
nopeuttaa markkinoille saattamiseen 
tähtäävää hyödyntämistä ja tehostaa 
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ohjelman vaikutusta. ohjelman vaikutusta. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä uusiin 
läpimurtoinnovaatioihin, joita esim. 
Euroopan innovaationeuvosto rahoittaa, 
ja tällaisten innovaatioiden 
laajennettavuuteen.

Or. en

Tarkistus 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikuttavuutta kasvatetaan sovittamalla 
toimet yhteen maailman muiden valtioiden 
ja alueiden toimien kanssa ja laajentamalla 
kansainvälistä yhteistyötä aiempaakin 
mittavammaksi. Yhteistyökumppaneille eri 
puolilta maailmaa tarjotaan 
molemminpuolisen edun nimissä 
mahdollisuus osallistua EU:n toimiin, jotka 
ovat erottamaton osa kestävään 
kehitykseen, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen, huippuosaamiseen ja 
kilpailukykyyn liittyviä EU:n aloitteita.

Vaikuttavuutta kasvatetaan sovittamalla 
toimet yhteen maailman muiden valtioiden 
ja alueiden toimien kanssa ja laajentamalla 
kansainvälistä yhteistyötä aiempaakin 
mittavammaksi yhteisen kestävään 
kehitykseen perustuvan tulevaisuuden 
kehittämiseksi yhdistämällä tietämystä 
koskevat valmiudet ja infrastruktuuri 
toimien tukemiseksi kummallakin
puolella. Yhteistyökumppaneille eri 
puolilta maailmaa, mukaan luettuna 
tutkimus- ja koulutuskumppanit, 
teollisuus, hallitus ja kansalaisjärjestöt,
tarjotaan molemminpuolisen edun nimissä 
mahdollisuus osallistua EU:n toimiin, jotka 
ovat erottamaton osa kestävään 
kehitykseen, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen, huippuosaamiseen ja 
kilpailukykyyn liittyviä EU:n aloitteita. 
Tietämyksen, valmiuksien ja 
infrastruktuurin siirtäminen 
kumppaneiden välillä kansainvälisesti 
edistää yhteisiä lähestymistapoja ja 
sääntelyä, mikä tuo synergististä kauppaa 
kummallekin.

Or. en
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Tarkistus 608
Nadine Morano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikuttavuutta kasvatetaan sovittamalla 
toimet yhteen maailman muiden valtioiden 
ja alueiden toimien kanssa ja laajentamalla 
kansainvälistä yhteistyötä aiempaakin 
mittavammaksi. Yhteistyökumppaneille eri 
puolilta maailmaa tarjotaan 
molemminpuolisen edun nimissä 
mahdollisuus osallistua EU:n toimiin, jotka 
ovat erottamaton osa kestävään 
kehitykseen, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen, huippuosaamiseen ja 
kilpailukykyyn liittyviä EU:n aloitteita.

Vaikuttavuutta kasvatetaan sovittamalla 
toimet yhteen maailman muiden valtioiden 
ja alueiden toimien kanssa ja laajentamalla 
kansainvälistä yhteistyötä aiempaakin 
mittavammaksi. Yhteistyökumppaneille eri 
puolilta maailmaa tarjotaan 
molemminpuolisen edun nimissä 
mahdollisuus osallistua EU:n toimiin, jotka 
ovat erottamaton osa kestävään 
kehitykseen, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen, huippuosaamiseen ja 
kilpailukykyyn liittyviä EU:n aloitteita. 
Jotta tulokset voidaan maksimoida, 
yhteistyösopimukset on mukautettava 
täysin kansainvälisten kumppaneiden 
määrittämiin tavoitteisiin ja budjetteihin.

Or. fr

Tarkistus 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 19a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansainväliseen yhteistyöhön 
osallistumisessa ja siihen liittyvissä 
sopimuksissa on kunnioitettava 
ihmisoikeuksia ja noudatettava Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimimalla yhdessä kansainvälisesti 
varmistetaan, että maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kestävän 
kehityksen tavoitteisiin voidaan tarttua 
tehokkaasti, että käyttöön saadaan 
maailman paras osaaminen ja 
asiantuntemus ja parhaat resurssit ja että 
voidaan lisätä sekä innovatiivisten 
ratkaisujen tarjontaa että kysyntää.

Toimimalla yhdessä kansainvälisesti 
varmistetaan, että maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kestävän 
kehityksen tavoitteisiin voidaan tarttua 
tehokkaasti, että käyttöön saadaan 
maailman paras osaaminen ja 
asiantuntemus ja parhaat resurssit ja että 
voidaan lisätä sekä innovatiivisten 
ratkaisujen tarjontaa että kysyntää. 
Kansainvälinen yhteistyö kohdennetaan 
yhteisiin tavoitteisiin, jotka vaativat 
kansainvälistä yhteistyötä. Se auttaa 
eurooppalaisia tutkijoita saamaan 
mukaan alan parhaat tutkijat.

Or. en

Tarkistus 611
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimimalla yhdessä kansainvälisesti 
varmistetaan, että maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kestävän 
kehityksen tavoitteisiin voidaan tarttua 
tehokkaasti, että käyttöön saadaan 
maailman paras osaaminen ja 
asiantuntemus ja parhaat resurssit ja että 
voidaan lisätä sekä innovatiivisten 
ratkaisujen tarjontaa että kysyntää.

Toimimalla yhdessä kansainvälisesti 
varmistetaan, että maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka 
sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin
ja Pariisin sopimukseen, voidaan tarttua 
tehokkaasti, että käyttöön saadaan 
maailman paras osaaminen ja 
asiantuntemus ja parhaat resurssit ja että 
voidaan lisätä sekä innovatiivisten 
ratkaisujen tarjontaa että kysyntää.

Or. en

Tarkistus 612
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Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointikomiteaa avustavat tai 
arviointikomitean jäseninä toimivat 
riippumattomat asiantuntijat voivat 
poikkeustapauksissa arvioida myös 
sellaisia yksittäisiä ehdotuksia, joiden 
osalta he ovat ilmoittaneet mahdollisesta 
intressiyhteydestä, jos tämä on perusteltua 
parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 
saamiseksi käyttöön ja/tai siitä syystä, että 
päteviä asiantuntijoita on vain pieni 
määrä. Tällöin komissio tai rahoituselin 
toteuttaa kaikki tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet varmistaakseen 
arviointiprosessin moitteettomuuden. 
Arviointiprosessia hallinnoidaan 
vaadittavalla tavalla ja siihen sisällytetään 
vaihe, jossa eri asiantuntijat toimivat 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Arviointikomitea ottaa huomioon erityiset 
olosuhteet valitessaan rahoitettavia 
ehdotuksia.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kaikki toimet, jotka saattavat johtaa yhteenkin mahdolliseen eturistiriitaan, on poistettava.

Tarkistus 613
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointikomiteaa avustavat tai 
arviointikomitean jäseninä toimivat 
riippumattomat asiantuntijat voivat 
poikkeustapauksissa arvioida myös 

Poistetaan.
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sellaisia yksittäisiä ehdotuksia, joiden 
osalta he ovat ilmoittaneet mahdollisesta 
intressiyhteydestä, jos tämä on perusteltua 
parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 
saamiseksi käyttöön ja/tai siitä syystä, että 
päteviä asiantuntijoita on vain pieni 
määrä. Tällöin komissio tai rahoituselin 
toteuttaa kaikki tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet varmistaakseen 
arviointiprosessin moitteettomuuden. 
Arviointiprosessia hallinnoidaan 
vaadittavalla tavalla ja siihen sisällytetään 
vaihe, jossa eri asiantuntijat toimivat 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Arviointikomitea ottaa huomioon erityiset 
olosuhteet valitessaan rahoitettavia 
ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 614
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

I I HUIPPUTASON TIEDE

Or. en

Tarkistus 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaiken taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen edistyksen ytimessä ovat 
seuraavat tekijät: pyrkimys läpimurtoihin 
ymmärryksessä ja tietämyksen 

Kaiken taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen edistyksen ytimessä ovat 
taitavien tutkijoiden ja innovoijien riittävä 
määrä, pyrkimys läpimurtoihin 
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hankkiminen, korkealuokkaiset puitteet 
läpimurtojen saavuttamiseksi, mukaan 
lukien tutkimuksen ja innovoinnin fyysiset 
ja tietämysinfrastruktuurit ja keinot 
levittää ja jakaa tietoa avoimesti, sekä 
huippututkijoiden riittävä määrä. Avoin ja 
ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti johtavien 
innovaatioiden aikaansaamiseen.

ymmärryksessä ja tietämyksen 
hankkiminen, korkealuokkaiset puitteet 
läpimurtojen saavuttamiseksi, mukaan 
lukien tutkimuksen ja innovoinnin fyysiset 
ja sähköiset infrastruktuurit ja keinot 
levittää ja jakaa tietoa avoimesti.

Or. en

Perustelu

Henkilöstöresurssien eli tutkijoiden ja innovoijien pitää olla etusijalla.

Tarkistus 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avoin ja ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti 
johtavien innovaatioiden 
aikaansaamiseen. Tieteellisten ja 
teknologisten paradigmamuutosten on 
todettu olevan tuottavuuden kasvun, 
kilpailukyvyn, hyvinvoinnin, kestävän 
kehityksen ja sosiaalisen kehityksen 
kannalta keskeisiä vaikuttavia tekijöitä. 
Tällaiset paradigmamuutokset ovat usein 
lähteneet liikkeelle julkisen sektorin 
tiedeperustasta ennen kuin ne ovat luoneet 
pohjan kokonaisille uusille 
teollisuudenaloille ja sektoreille.

Kansainvälisesti johtavien innovaatioiden 
aikaansaaminen liittyy erottamattomasti 
avoimen, korkealaatuisen tieteen 
edistymiseen. Tieteelliset, teknologiset ja 
yhteiskunnalliset paradigmamuutokset, 
jos niitä ohjataan oikein ja viisaasti, 
voivat edistää merkittävästi osallistavaa 
yhteiskunnallista edistystä, siirtymistä 
kasvihuonekaasujen nollapäästötalouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä, 
vaurautta, kilpailukykyä, hyvinvoinnin 
leviämistä. Tällaiset paradigmamuutokset 
ovat usein lähteneet liikkeelle julkisen 
sektorin rahoittamasta tutkimuksesta
ennen kuin ne ovat luoneet pohjan 
kattavalle yhteiskunnalliselle edistykselle.

Or. en

Perustelu

Innovointi riippuu ja lähtee liikkeelle tieteestä, eikä toisinpäin. Lisäksi emme pidä visiosta, 
joka tarkoittaa paradigmamuutosten ”automaattista” hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta.
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Tarkistus 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avoin ja ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti johtavien 
innovaatioiden aikaansaamiseen. 
Tieteellisten ja teknologisten 
paradigmamuutosten on todettu olevan 
tuottavuuden kasvun, kilpailukyvyn, 
hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja 
sosiaalisen kehityksen kannalta keskeisiä 
vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat usein lähteneet 
liikkeelle julkisen sektorin tiedeperustasta 
ennen kuin ne ovat luoneet pohjan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

Avoin ja ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti johtavien 
innovaatioiden aikaansaamiseen. 
Tieteellisten ja teknologisten 
paradigmamuutosten on todettu olevan 
tuottavuuden kasvun, yhteistyön, 
hyvinvoinnin, kestävän ja ekologisen
kehityksen ja sosiaalisen kehityksen ja 
osallistamisen kannalta keskeisiä 
vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat usein lähteneet 
liikkeelle julkisen sektorin tiedeperustasta 
ennen kuin ne ovat luoneet pohjan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

Or. en

Tarkistus 618
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avoin ja ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti johtavien 
innovaatioiden aikaansaamiseen. 
Tieteellisten ja teknologisten 
paradigmamuutosten on todettu olevan 
tuottavuuden kasvun, kilpailukyvyn, 
hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja 
sosiaalisen kehityksen kannalta keskeisiä 
vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset 
paradigmamuutokset ovat usein lähteneet 

Avoin ja ensiluokkainen tiede liittyy 
erottamattomasti kansainvälisesti johtavien 
innovaatioiden aikaansaamiseen. 
Tieteellisten ja teknologisten 
paradigmamuutosten on todettu olevan 
kestävän ja osallistavan kasvun, 
kilpailukyvyn, hyvinvoinnin, kestävän 
kehityksen ja sosiaalisen kehityksen 
kannalta keskeisiä vaikuttavia tekijöitä. 
Tällaiset paradigmamuutokset ovat usein 
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liikkeelle julkisen sektorin tiedeperustasta 
ennen kuin ne ovat luoneet pohjan 
kokonaisille uusille teollisuudenaloille ja 
sektoreille.

lähteneet liikkeelle julkisen sektorin 
tiedeperustasta ennen kuin ne ovat luoneet 
pohjan kokonaisille uusille 
teollisuudenaloille ja sektoreille.

Or. en

Tarkistus 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Julkiset investoinnit tutkimukseen ja 
erityisesti yliopistojen ja julkisten 
tutkimusinstituutioiden ja -laitosten kautta 
tehtävät investoinnit kohdistuvat usein 
pidemmällä aikavälillä tehtävään ja 
riskialttiimpaan tutkimukseen ja 
täydentävät yksityisen sektorin toimia. 
Tämän lisäksi julkisilla investoinneilla 
luodaan osaamista, taitotietoa ja 
kokemusta, uusia tieteellisiä välineitä ja 
menetelmiä sekä verkostoja, jotka 
välittävät uusinta tietämystä.

Julkiset investoinnit tutkimukseen ja 
erityisesti yliopistojen ja julkisten 
tutkimusinstituutioiden ja -laitosten kautta 
tehtävät investoinnit kohdistuvat usein 
pidemmällä aikavälillä tehtävään ja 
riskialttiimpaan tutkimukseen, jota 
täydennetään ja pannaan täytäntöön
yksityisen sektorin toimilla. Tämän lisäksi 
julkisilla investoinneilla luodaan erittäin 
osaavia henkilöresursseja, taitotietoa ja 
kokemusta, uusia tieteellisiä välineitä ja 
menetelmiä sekä verkostoja, jotka 
välittävät uusinta tietämystä.

Or. en

Perustelu

Henkilöresurssien runsas, vakava ja jatkuva aliarviointi paradoksaalista.

Tarkistus 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalainen tiede ja eurooppalaiset 
tutkijat ovat olleet ja ovat edelleen 
eturintamassa monilla aloilla. Tätä asemaa 

Eurooppalaiset tutkijat ja heidän 
tiedetuotteensa ovat olleet ja ovat edelleen 
eturintamassa monilla aloilla. Tätä asemaa 
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ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä. 
On runsaasti todisteita siitä, että 
tutkimuksen kehittyessä kiihtyvällä 
vauhdilla myös kärkisijasta kamppailevien 
maiden määrä kasvaa. Perinteisesti 
Euroopan kovimpina haastajina ovat olleet 
Yhdysvaltojen kaltaiset maat, mutta nyt 
kilpailijoiksi ovat ilmaantuneet myös 
Kiinan ja Intian kaltaiset talouden 
jättiläiset erityisesti maailman äskettäin 
teollistuneista osista ja ylipäätään sellaiset 
maat, joissa hallitukset ovat ymmärtäneet, 
että tutkimukseen tehdyistä investoinneista 
on saatavissa moninkertaisia ja runsaita 
tuottoja.

ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä. 
On runsaasti todisteita siitä, että 
tutkimuksen kehittyessä kiihtyvällä 
vauhdilla myös kärkisijasta kamppailevien 
maiden määrä kasvaa. Perinteisesti 
Euroopan kovimpina haastajina ovat olleet 
Yhdysvaltojen kaltaiset maat, mutta nyt 
kilpailijoiksi ovat ilmaantuneet myös 
Kiinan, Intian ja Etelä-Korean kaltaiset 
talouden jättiläiset erityisesti maailman 
äskettäin teollistuneista osista ja ylipäätään 
sellaiset maat, joissa hallitukset ovat 
ymmärtäneet, että tutkimukseen tehdyistä 
investoinneista on saatavissa 
moninkertaisia ja runsaita tuottoja.

Or. en

Tarkistus 621
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

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 
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 

EU on yksi suurimmista tieteellisten 
julkaisujen tuottajista maailmassa. 
Verrattuna Yhdysvaltoihin ja – joiltakin 
osin – nykyiseen Kiinaan EU:ssa 
noudatetaan edelleen ”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.
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lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Or. en

Tarkistus 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

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 
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.

EU on edelleen suurin tieteellisten 
julkaisujen tuottaja maailmassa. Se on 
lähinnä tietämyksen ”massatuottaja”, joka 
pyrkii noudattamaan ”hajautetun 
huippuosaamisen mallia”, jossa resurssit
levitetään suhteellisen suurelle tutkijoiden 
ja tutkimuslaitosten joukolle. Epäviisaasti
monissa EU-maissa julkisen sektorin 
investoiminen tutkimukseen on 
hyväksyttävän raja-arvon alapuolella ja 
siten se ei tarjoa parhaille tutkijoille 
riittävän houkuttelevia olosuhteita. Nämä 
viimeksi mainitut tekijät rajoittavat
Euroopan kiinnostavuutta tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Or. en

Perustelu

Me olemme vahvasti eri mieltä siitä, että ”hajautetun huippuosaamisen malli” olisi kielteinen 
tekijä maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta. Tämä väite EI perustu tosiseikkoihin. Myös 
Yhdysvalloista voi löytää ”huippuosaamispaikkoja” syrjäisistä yliopistoista ja 
tutkimuslaitoksista. Lisäksi tämä konsepti on päinvastainen kuin useimpien jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden politiikat, jotka koskevat ”huippuosaamisen levittämistä” kaikkialle 
niiden alueilla (katso esim. Saksan itäisiä osavaltioita koskeva politiikka).
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Tarkistus 623
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

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 
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.

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 
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. Näin 
ollen Euroopan horisontti -ohjelman 
pitäisi olla suunniteltu eurooppalaisen 
huippuosaamisen edistämistä varten.

Or. en

Tarkistus 624
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Tutkimuksen maailmanlaajuinen 
toimintaympäristö kehittyy dramaattisesti 
ja muuttuu yhä moninapaisemmaksi, kun 
kasvava määrä kehittyviä maita, erityisesti 
Kiina, laajentaa tiedetuotantoaan. Kun 
EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettu 
osuus maailman tutkimus- ja 
kehitystoiminnan menoista oli vielä 
vuonna 2000 lähes kaksi kolmannesta, 
vuoteen 2013 mennessä se oli laskenut alle 
puoleen.

Tutkimuksen maailmanlaajuinen 
toimintaympäristö kehittyy dramaattisesti 
ja muuttuu yhä moninapaisemmaksi, kun 
kasvava määrä kehittyviä maita, erityisesti 
Kiina, laajentaa tiedetuotantoaan. Kun 
EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettu 
osuus maailman tutkimus- ja 
kehitystoiminnan menoista oli vielä 
vuonna 2000 lähes kaksi kolmannesta, 
vuoteen 2013 mennessä se oli laskenut alle 
puoleen. Euroopan innovaatioiden 
tulostaulu 2018 vahvisti, että julkisen 
tutkimuksen ja kehityksen menot EU:ssa 
pysyvät vuoden 2010 tasojen alapuolella 
eivätkä saavuta pitkäaikaista tavoitetta 
kohdistaa 3 prosenttia BKT:stä tutkimus-
ja kehitystoimiin.

Or. en

Tarkistus 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC tukee parhaita tutkijoita joustavalla 
ja pitkäaikaisella rahoituksella, jotta he 
voivat jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan, 
joka on riskialtista mutta mahdollisesti 
erittäin hyödyllistä. ERC toimii itsenäisesti 
riippumattoman tieteellisen neuvoston 
johdolla. Tieteellisen neuvoston 
muodostavat arvostetut tieteenharjoittajat, 
insinööritieteiden edustajat ja tutkijat, joilla 
on vaadittava asiantuntemus ja jotka 
edustavat monipuolisesti eri tutkimusaloja. 
ERC:llä on käytettävissään laajempi 
osaamis- ja ideareservi kuin millään 
kansallisella järjestelmällä. 
Huippuosaaminen kehittyy, kun parhaat 
tutkijat ja parhaat ideat kilpailevat 
keskenään.

ERC tukee taitavia tutkijoita joustavalla ja 
pitkäaikaisella rahoituksella, jotta he voivat 
jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan, joka on 
riskialtista mutta mahdollisesti erittäin 
hyödyllistä. ERC toimii itsenäisesti 
sukupuolten ja tieteenalojen kannalta 
tasapainoisen, riippumattoman tieteellisen 
neuvoston johdolla. Tieteellisen neuvoston 
muodostavat arvostetut tieteenharjoittajat, 
insinööritieteiden edustajat ja tutkijat, joilla 
on vaadittava asiantuntemus ja jotka 
edustavat monipuolisesti eri tutkimusaloja. 
ERC:llä on käytettävissään laajempi 
osaamis- ja ideareservi kuin millään 
kansallisella järjestelmällä. 
Korkealaatuinen tutkimus kehittyy 
kaikilla tieteenaloilla, kun parhaat tutkijat 
ja parhaat ideat kilpailevat ja tekevät 
yhteistyötä koko ihmiskunnan edistystä 
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varten.

Or. en

Tarkistus 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC tukee parhaita tutkijoita joustavalla ja 
pitkäaikaisella rahoituksella, jotta he voivat 
jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan, joka on 
riskialtista mutta mahdollisesti erittäin 
hyödyllistä. ERC toimii itsenäisesti 
riippumattoman tieteellisen neuvoston 
johdolla. Tieteellisen neuvoston 
muodostavat arvostetut tieteenharjoittajat, 
insinööritieteiden edustajat ja tutkijat, joilla 
on vaadittava asiantuntemus ja jotka 
edustavat monipuolisesti eri tutkimusaloja. 
ERC:llä on käytettävissään laajempi 
osaamis- ja ideareservi kuin millään 
kansallisella järjestelmällä. 
Huippuosaaminen kehittyy, kun parhaat 
tutkijat ja parhaat ideat kilpailevat 
keskenään.

ERC tukee parhaita tutkijoita, keskittyen 
erityisesti nuoriin tutkijoihin, joustavalla 
ja pitkäaikaisella rahoituksella, jotta he 
voivat jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan, 
joka on riskialtista mutta mahdollisesti 
erittäin hyödyllistä. ERC toimii itsenäisesti 
riippumattoman tieteellisen neuvoston 
johdolla. Tieteellisen neuvoston 
muodostavat arvostetut tieteenharjoittajat, 
insinööritieteiden edustajat ja tutkijat, joilla 
on vaadittava asiantuntemus ja jotka 
edustavat monipuolisesti eri tutkimusaloja. 
ERC:llä on käytettävissään laajempi 
osaamis- ja ideareservi kuin millään 
kansallisella järjestelmällä. 
Huippuosaaminen kehittyy, kun parhaat 
tutkijat ja parhaat ideat kilpailevat 
keskenään.

Or. en

Tarkistus 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella on huomattava 
suora vaikutus sellaisten läpimurtojen 
muodossa, jotka avaavat tietä uusille ja 

ERC:n rahoittamalla tieteen eturintamassa 
tehtävällä tutkimuksella pitäisi olla
huomattava vaikutus sellaisten 
läpimurtojen muodossa, jotka avaavat tietä 
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usein odottamattomille tieteellisille ja
teknologisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Tämä puolestaan synnyttää 
radikaalisti uudenlaisia ideoita, jotka 
tuottavat innovaatioita ja kekseliästä 
liiketoimintaa ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. ERC:llä on 
myös merkittävä rakenteellinen vaikutus, 
koska se parantaa Euroopan 
tutkimusjärjestelmän laatua paitsi suoraa 
rahoitusta saavien tutkijoiden ja toimien 
kautta myös laajemmin. ERC:n rahoitusta 
saavat hankkeet ja tutkijat toimivat 
inspiroivana esikuvana tieteen 
eturintamassa tehtävälle tutkimukselle 
Euroopassa ja nostavat Euroopan profiilia 
ja tekevät siitä koko maailman parhaiden 
tutkijoiden silmissä houkuttelevamman 
työskentelypaikan ja yhteistyökumppanin. 
ERC:n avustusten saajien isännöimisen 
tuoma arvostus saa eurooppalaiset 
yliopistot ja tutkimusorganisaatiot 
kilpailemaan siitä, kuka tarjoaa 
houkuttelevimmat olosuhteet 
huippututkijoille. Lisäksi ERC:n toiminta 
voi epäsuorasti auttaa niitä arvioimaan 
suhteellisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan 
ja toteuttamaan uudistuksia.

uusille ja usein odottamattomille 
tieteellisille, teknologisille ja 
yhteiskunnallisille tuloksille ja uusille 
tutkimusaloille. Tämä puolestaan voi
synnyttää radikaalisti uudenlaisia ideoita, 
jotka tuottavat innovaatioita ja kekseliästä 
liiketoimintaa ja vastaavat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. ERC:llä on 
myös merkittävä rakenteellinen vaikutus, 
koska se parantaa Euroopan 
tutkimusjärjestelmän laatua paitsi suoraa 
rahoitusta saavien tutkijoiden ja toimien 
kautta myös laajemmin. ERC:n rahoitusta 
saavat hankkeet ja tutkijat toimivat 
inspiroivana esikuvana tieteen 
eturintamassa tehtävälle tutkimukselle 
Euroopassa ja nostavat Euroopan profiilia 
ja tekevät siitä koko maailman parhaiden 
tutkijoiden silmissä houkuttelevamman 
työskentelypaikan ja yhteistyökumppanin. 
ERC:n avustusten saajien isännöimisen 
tuoma arvostus saa eurooppalaiset 
yliopistot ja tutkimusorganisaatiot 
kilpailemaan siitä, kuka tarjoaa 
houkuttelevimmat olosuhteet 
huippututkijoille. Lisäksi ERC:n toiminta 
voi epäsuorasti auttaa niitä arvioimaan 
suhteellisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan 
ja toteuttamaan uudistuksia.

Or. en

Perustelu

Korkeaa laatua, joka johtaa yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden 
huippututkimukseen, ei pitäisi koskaan unohtaa.

Tarkistus 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdysvaltojen ja EU-maiden 
tutkimustulosten välinen kuilu on 

ERC rahoittaa suhteellisen pientä 
prosentuaalista osuutta kaikesta 
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kaventunut niiden kymmenen vuoden 
aikana, jotka ovat kuluneet ERC:n 
perustamisesta. ERC rahoittaa suhteellisen 
pientä prosentuaalista osuutta kaikesta 
eurooppalaisesta tutkimuksesta, mutta sen 
tieteellinen vaikutus on huomattavasti tätä 
osuutta suurempi. ERC:n tukeman 
tutkimustoiminnan vaikutus 
viittausmäärinä tarkasteltuna on 
keskimäärin verrattavissa maailman 
parhaiden tutkimusyliopistojen lukuihin. 
ERC:n toiminta tutkimuksen osalta on 
myös erittäin tuloksellista verrattuna
maailman suurimpiin 
tutkimusrahoittajiin. ERC rahoittaa paljon 
eturintaman tutkimusta monilla sellaisilla 
tutkimusaloilla, joilla viittausmäärät ovat 
suurimpia, mukaan lukien nopeasti 
kehittyvät alat. Lisäksi vaikka ERC:n 
rahoitus on kohdistettu eturintaman 
tutkimukseen, se on johtanut myös 
huomattavaan määrään patentteja.

eurooppalaisesta tutkimuksesta, mutta sen 
tieteellinen vaikutus on huomattavasti tätä 
osuutta suurempi. ERC:n tukeman 
tutkimustoiminnan vaikutus 
viittausmäärinä tarkasteltuna on 
keskimäärin verrattavissa maailman 
parhaiden tutkimusyliopistojen lukuihin. 
ERC:n toiminta tutkimuksen osalta on 
verrattavissa maailman suurimpien 
tutkimusrahoittajien tutkimustoimintaan 
ja joskus sitä laadukkaampaa. ERC 
rahoittaa paljon eturintaman tutkimusta 
monilla sellaisilla tutkimusaloilla, joilla 
viittausmäärät ovat suurimpia, mukaan 
lukien nopeasti kehittyvät alat.

Or. en

Perustelu

Koska ERC:n avustusten saajien suhteellinen määrä tutkijoiden joukon osalta on hyvin pieni, 
tutkimustoiminnan kaventumista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä koskevan 
järjestelmävaikutuksen liittäminen ERC:n perustamiseen vaikuttaa suoraan sanottuna 
epärealistiselta.

Tarkistus 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

On siis olemassa selvää näyttöä siitä, että 
ehdotuspyyntöjensä kautta ERC vetää 
puoleensa ja rahoittaa erinomaisiatutkijoita 
ja että ERC:n toimet tuottavat kehittyvillä 
tutkimusaloilla huomattavan osan 
maailmanlaajuisesti kaikkein 
merkittävimmistä ja vaikutuksiltaan 

On siis olemassa selvää näyttöä siitä, että 
ehdotuspyyntöjensä kautta ERC vetää 
puoleensa ja rahoittaa erinomaisiatutkijoita 
ja että ERC:n toimet tuottavat kehittyvillä 
tutkimusaloilla huomattavan osan 
maailmanlaajuisesti kaikkein 
merkittävimmistä ja vaikutuksiltaan 
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suurimmista tutkimustuloksista, jotka 
johtavat läpimurtoihin ja merkittäviin 
edistysaskeliin. ERC:n avustusten saajien 
työ on lisäksi hyvin pitkälle monitieteistä, 
ja avustusten saajat tekevät yhteistyötä 
kansainvälisesti ja julkaisevat tuloksia 
avoimesti kaikilla tutkimusaloilla, myös 
yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa 
tieteissä.

suurimmista tutkimustuloksista, jotka 
johtavat läpimurtoihin ja merkittäviin 
edistysaskeliin. Avustusten saajat tekevät 
yhteistyötä kansainvälisesti ja julkaisevat 
tuloksia avoimesti kaikilla tutkimusaloilla, 
myös yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa 
tieteissä. ERC:n avustusten saajien työn 
odotetaan lisäksi muuttuvan yhä 
monitieteisemmäksi.

Or. en

Perustelu

Monitieteisyys on kunnianhimoinen tavoite, ja sitä kannattaa tavoitella, mutta se on vielä 
kaukana todellisuudesta.

Tarkistus 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Niin ikään on jo olemassa näyttöä ERC:n 
apurahojen pidemmälle ulottuvista 
vaikutuksista tutkijoiden uraan, osaavien 
post-doc-tutkijoiden ja 
tohtoriopiskelijoiden kouluttamiseen, 
eurooppalaisen tutkimuksen 
maailmanlaajuisen näkyvyyden ja 
arvostuksen lisäämiseen sekä kansallisiin 
tutkimusjärjestelmiin ERC:n vahvan 
benchmarking-roolin ansiosta. Tämä 
vaikutus on erityisen arvokas EU:n 
noudattamassa hajautetun 
huippuosaamisen mallissa, koska status 
ERC:n rahoituksen saajana voi olla 
tarkempi tutkimuksen laadun indikaattori 
kuin laitosten statukseen perustuva 
laatutunnustus. Tämä antaa 
kunnianhimoisille yksilöille, laitoksille, 
alueille ja maille mahdollisuuden laajentaa 
oma-aloitteisesti tutkimusprofiileja, joissa 
ne ovat erityisen vahvoja.

Niin ikään on olemassa näyttöä ERC:n 
apurahojen pidemmälle ulottuvista 
vaikutuksista tutkijoiden uraan, osaavien 
tunnustettujen tutkijoiden ja tohtorin 
tutkinnon suorittaneiden kouluttamiseen, 
eurooppalaisen tutkimuksen 
maailmanlaajuisen näkyvyyden ja 
arvostuksen lisäämiseen sekä kansallisiin 
tutkimusjärjestelmiin ERC:n vahvan 
benchmarking-roolin ansiosta. Tämä 
vaikutus on erityisen arvokas EU:n 
noudattamassa hajautetun 
huippuosaamisen mallissa, koska status 
ERC:n rahoituksen saajana voi olla 
luotettavampi ja yksinkertaisempi
tutkimuksen laadun indikaattori kuin muut 
nykyisin käytettävät indikaattorit. Tämä 
antaa kunnianhimoisille yksilöille,
laitoksille, alueille ja maille 
mahdollisuuden laajentaa oma-aloitteisesti 
tutkimusprofiileja, joissa ne ovat erityisen 
vahvoja.
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Or. en

Perustelu

Meidän pitäisi omaksua laajemmin hyväksytty ja eurooppalaisempi määritelmä tutkijan 
uraprofiilia varten (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors).

Ehdotettu ERC:n avustuksen saamiseen perustuva indikaattori olisi joka tapauksessa 
laitoksen ”statukseen” perustuva indikaattori. Siksi ehdotamme kyseisen virkkeen 
muuttamista.

Tarkistus 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huipputason tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti; 
tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja, ja ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määritettyjä 
painopisteitä.

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huipputason tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti; 
tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja, ja ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määritettyjä 
painopisteitä. Perustutkimuksen sekä 
soveltavan ja translaatiotutkimuksen ja 
kehityksen välillä olisi oltava parempi 



PE625.595v01-00 44/96 AM\1159886FI.docx

FI

tasapaino, jotta varmistetaan uusien 
löydösten nopea ja tehokas muuttaminen 
todellisiksi teknologioiksi ja kaupallisiksi 
tuotteiksi.

Or. en

Tarkistus 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huipputason tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti; 
tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja, ja ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määritettyjä 
painopisteitä.

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen, ympäristöön liittyvän ja 
taloudellisen vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien erittäin 
taitavien tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Korkealaatuinen tutkimus, jolla on 
korkein odotettavissa oleva vaikutus 
tieteen edistymiseen, on ainoa kriteeri, 
jonka perusteella ERC myöntää apurahoja. 
ERC toimii alhaalta ylöspäin -periaatteella 
ilman ennalta määriteltyjä prioriteetteja.

Or. en
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Perustelu

Virke ”tieteellinen huippuosaaminen on ainoa kriteeri…” tuo uudelleen parrasvaloihin 
”huippuosaamisen” konseptin, jota (toisin kuin laatua) ei voi mitata, kuten aiemmin on 
todettu useaan otteeseen, ja joka ei siksi voi olla kriteeri, on lisäksi ristiriidassa sen kanssa, 
mitä vaikutuksesta on sanottu ERC:n osan muissa kohdissa (laajimmassa mahdollisessa 
merkityksessä) sekä tämän alakohdan ensimmäisessä kohdassa. Siksi ehdotamme kyseisen 
virkkeen muuttamista.

Tarkistus 633
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huipputason tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti; 
tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja, ja ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määritettyjä 
painopisteitä.

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
ympäristöllisen vaikutuspotentiaalin 
omaaviin tutkimustuloksiin. ERC asettaa 
selkeän ja inspiroivan tavoitteen 
eturintaman tutkimukselle EU:ssa, 
Euroopassa ja kansainvälisesti. Jotta 
EU:sta saataisiin tehtyä houkuttelevampi 
ympäristö maailman parhaille tutkijoille, 
ERC pyrkii erityisesti kasvattamaan 
merkittävästi unionin osuutta julkaisuista, 
jotka kuuluvat maailmassa eniten 
viitattujen yhden prosentin joukkoon. 
Samoin tavoitteena on lisätä merkittävästi 
ERC:n rahoittamien Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huipputason tutkijoiden määrää. 
ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti; 
tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja, ja ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määritettyjä 
painopisteitä.

Or. it
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Perustelu

Ympäristöulottuvuus on otettava huomioon: Euroopan horisontti -ohjelmasta 25 prosenttia 
olisi osoitettava ympäristötoimille.

Tarkistus 634
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
vaikutuspotentiaalin omaaviin 
tutkimustuloksiin. ERC asettaa selkeän ja 
inspiroivan tavoitteen eturintaman 
tutkimukselle EU:ssa, Euroopassa ja 
kansainvälisesti. Jotta EU:sta saataisiin 
tehtyä houkuttelevampi ympäristö 
maailman parhaille tutkijoille, ERC pyrkii 
erityisesti kasvattamaan merkittävästi 
unionin osuutta julkaisuista, jotka kuuluvat 
maailmassa eniten viitattujen yhden 
prosentin joukkoon. Samoin tavoitteena on 
lisätä merkittävästi ERC:n rahoittamien 
Euroopan ulkopuolelta tulevien 
huipputason tutkijoiden määrää. ERC:n 
rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin -
periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja.

ERC:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan 
johtavan tietämyksen eturintamassa 
tapahtuvaan edistykseen, korkealuokkaisiin 
tieteellisiin julkaisuihin sekä suuren 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen ja 
ilmastoon liittyvän vaikutuspotentiaalin 
omaaviin tutkimustuloksiin. ERC asettaa 
selkeän ja inspiroivan tavoitteen 
eturintaman tutkimukselle EU:ssa, 
Euroopassa ja kansainvälisesti. Jotta 
EU:sta saataisiin tehtyä houkuttelevampi 
ympäristö maailman parhaille tutkijoille, 
ERC pyrkii erityisesti kasvattamaan 
merkittävästi unionin osuutta julkaisuista, 
jotka kuuluvat maailmassa eniten 
viitattujen yhden prosentin joukkoon. 
Samoin tavoitteena on lisätä merkittävästi 
ERC:n rahoittamien Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huipputason tutkijoiden määrää. 
ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin -
periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja.

Or. en

Tarkistus 635
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman 
tutkijaryhmänsä tai tutkimusohjelmansa;

– Parannettujen välineiden 
tarjoaminen uransa alku- tai 
keskivaiheessa oleville tutkijoille niiden 
omien tutkimusryhmien ja -linjojen 
kehittämistä tai vahvistamista varten ja 
siten heidän riippumattoman aseman
saavuttamisen helpottaminen uran 
tuottavimmassa vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

– Sellaisten aloittelevien ja nuorten
tutkijoiden tukeminen, joilla on 
erinomaisia ideoita; tarkoituksena on, että 
nämä tutkijat voivat saavuttaa 
riippumattoman aseman ja vakiinnuttaa 
samalla oman tutkijaryhmänsä tai 
tutkimusohjelmansa, mukaan luettuna 
toimien yhdistäminen MSCA:sta 
ERC:hen (ennakko-ERC:hen);

Or. en

Tarkistus 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita 
millä tahansa tutkimusalalla, sekä perus-
että soveltavan tutkimuksen alalla; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

Or. en

Tarkistus 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten aloittelevien tutkijoiden 
tukeminen, joilla on erinomaisia ideoita; 
tarkoituksena on, että nämä tutkijat voivat 
saavuttaa riippumattoman aseman ja 
vakiinnuttaa samalla oman tutkijaryhmänsä 
tai tutkimusohjelmansa;

– Sellaisten tunnustettujen
tutkijoiden tukeminen, joilla on 
erinomaisia ideoita; tarkoituksena on, että 
nämä tutkijat voivat saavuttaa 
riippumattoman aseman ja vakiinnuttaa 
samalla oman tutkijaryhmänsä tai 
tutkimusohjelmansa;

Or. en

Perustelu

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Tarkistus 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta – 2 kohta – 1 alakohta – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus
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– vahvistaa ERC:n tieteellisen 
kokonaisstrategian, jossa otetaan huomioon 
tieteelliset mahdollisuudet sekä Euroopan 
tieteelliset tarpeet;

– vahvistaa ERC:n tieteellisen 
kokonaisstrategian Euroopan horisontti -
ohjelman strategisen suunnitelman
mukaisesti, jossa otetaan huomioon 
tieteelliset mahdollisuudet sekä Euroopan 
tieteelliset tarpeet;

Or. en

Perustelu

Jos se on osa puiteohjelmaa, sen on oltava sellainen. Muutoin siitä pitäisi tulla kokonaan 
itsenäinen ohjelma, jolla on muut taloudelliset resurssit ja sen pitäisi perustua eri 
lainsäädäntöaloitteeseen.

Tarkistus 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta – 2 kohta – 2 alakohta – 3 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa, että ERC:n avustukset 
toteutetaan noudattaen yksinkertaisia ja 
avoimia menettelyjä, joissa keskeisenä 
lähtökohtana on huippuosaaminen ja 
joissa kannustetaan aloitteellisuuteen sekä 
yhdistetään joustavuus ja 
vastuuvelvollisuus seuraamalla jatkuvasti 
toiminnan ja toteutuksen laatua;

– varmistaa, että ERC:n avustukset 
toteutetaan noudattaen yksinkertaisia ja 
avoimia menettelyjä, joissa keskeisenä 
lähtökohtana on korkea tieteellinen laatu
ja joissa kannustetaan aloitteellisuuteen 
sekä yhdistetään joustavuus ja 
vastuuvelvollisuus seuraamalla jatkuvasti 
toiminnan ja toteutuksen laatua;

Or. en

Tarkistus 641
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta – 2 kohta – 2 alakohta – 4 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarkastelee ja arvioi ERC:n – tarkastelee ja arvioi ERC:n 
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saavutuksia ja ERC:n rahoittaman 
tutkimuksen laatua ja vaikutuksia sekä 
esittää suosituksia korjaavista 
toimenpiteistä tai tulevista toimista;

saavutuksia ja ERC:n rahoittaman 
tutkimuksen laatua ja vaikutuksia sekä 
esittää suosituksia korjaavista 
toimenpiteistä tai tulevista toimista; 
mukaan luettuna ilmaston merkittävyyden 
lisääminen tehdyissä ehdotuksissa, kun 
ohjelma saavuttaa alle 50 prosenttia sen 
ilmastokustannustavoitteesta, jota 
vaaditaan [puiteohjelman perustamisesta 
annetun asetuksen] 6 artiklan b kohdassa 
(uusi);

Or. en

Tarkistus 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta – 2 kohta – 2 alakohta – 4 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarkastelee ja arvioi ERC:n 
saavutuksia ja ERC:n rahoittaman 
tutkimuksen laatua ja vaikutuksia sekä 
esittää suosituksia korjaavista 
toimenpiteistä tai tulevista toimista;

– toimittaa määräajoin ulkoisen 
tarkistuksen ja arvioinnin ERC:n 
saavutuksista ja ERC:n rahoittaman 
tutkimuksen laadusta ja vaikutuksista 
sekä vastaavasti hyväksyy suosituksia ja 
laatii ohjeita korjaavista toimenpiteistä tai 
tulevista toimista;

Or. en

Perustelu

Kuten aiemmin on todettu, ERC:n suoritusten tarkistusta ja arviointia ei voida uskoa ERC:lle 
itselleen. Tämä on hyvän hallintotavan peruskonsepti.

Tarkistus 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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ERC:n puheenjohtaja oleskelee 
toimikautensa ajan Brysselissä ja omistaa 
suurimman osan työajastaan12 ERC:n 
tehtäville. Hänen palkkauksensa vastaa 
komission ylimmän johdon palkkausta, ja 
ERC:n erityinen täytäntöönpanorakenne 
antaa hänelle tarvittavan tuen hänen 
tehtäviensä suorittamiseksi.

ERC:n puheenjohtaja oleskelee 
toimikautensa ajan Brysselissä ja hänen 
pitäisi olla sitoutunut täysiaikaisesti 
ERC:n tehtäviin. Hänen palkkauksensa 
vastaa komission ylimmän johdon 
palkkausta, ja ERC:n erityinen 
täytäntöönpanorakenne antaa hänelle 
tarvittavan tuen hänen tehtäviensä 
suorittamiseksi.
Hänen pitäisi pidättäytyä edustamasta 
hallituksen tasolla mitään julkisia tai 
yksityisiä laitoksia ja osallistumasta 
mihinkään toimiin, jotka voisivat johtaa 
eturistiriitaan hänen tehtäviensä kanssa 
ERC:n puheenjohtajana.

_________________

12 Periaatteessa vähintään 80 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n erityinen täytäntöönpanorakenne 
vastaa kaikista hallinnolliseen 
täytäntöönpanoon ja ohjelman toteutukseen 
liittyvistä seikoista ERC:n työohjelman 
mukaisesti. Erityisesti se toteuttaa 
arviointimenettelyt, vertaisarvioinnin ja 
valintaprosessin tieteellisen neuvoston 
vahvistaman strategian mukaisesti ja 
huolehtii avustusten taloudellisesta ja 
tieteellisestä hallinnoinnista. Erityinen 
täytäntöönpanorakenne tukee tieteellistä 
neuvostoa tämän kaikkien edellä 
mainittujen tehtävien hoitamisessa, 
mukaan lukien tieteellisen strategian 
laatiminen, toiminnan seuranta, ERC:n 
saavutusten tarkastelu ja arviointi sekä 
julkisuustyö ja viestintätoimet, antaa 
pääsyn tarvittaviin hallussaan oleviin 

ERC:n erityinen täytäntöönpanorakenne 
vastaa kaikista hallinnolliseen 
täytäntöönpanoon ja ohjelman toteutukseen 
liittyvistä seikoista ERC:n työohjelman 
mukaisesti. Erityisesti se toteuttaa 
arviointimenettelyt, vertaisarvioinnin ja 
valintaprosessin tieteellisen neuvoston 
vahvistaman strategian mukaisesti ja 
huolehtii avustusten taloudellisesta ja 
tieteellisestä hallinnoinnista. Erityinen 
täytäntöönpanorakenne tukee tieteellistä 
neuvostoa tämän edellä mainittujen 
tehtävien hoitamisessa, mukaan lukien 
toiminnan seuranta sekä julkisuustyö ja 
viestintätoimet, antaa pääsyn tarvittaviin 
hallussaan oleviin asiakirjoihin ja tietoihin 
ja pitää tieteellisen neuvoston ajan tasalla 
toiminnastaan.
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asiakirjoihin ja tietoihin ja pitää tieteellisen 
neuvoston ajan tasalla toiminnastaan.

Or. en

Perustelu

DIS:n sisällyttäminen ”ERC:n tieteellisen strategian kehittämiseen” vaikuttaa todella 
epäasialliselta. Lisäksi, kuten aiemmin on todettu, ERC:n suoritusten tarkistus ja arviointi 
pitäisi antaa ulkoisen elimen tehtäväksi.

Tarkistus 645
Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa ERC:n erityisen 
täytäntöönpanorakenteen toiminnan 
jatkuvuuden sekä tehtävien ja vastuiden 
siirtämisen täytäntöönpanorakenteelle 
ottaen huomioon tieteellisen neuvoston 
näkemykset;

– seurata ERC:n erityisen 
täytäntöönpanorakenteen toiminnan 
jatkuvuutta sekä tehtävien ja vastuiden 
siirtämistä täytäntöönpanorakenteelle 
ottaen huomioon tieteellisen neuvoston 
näkemykset;

Or. en

Tarkistus 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa, että työohjelma, 
täytäntöönpanomenetelmiä koskevat 
kannat ja tarvittavat 
täytäntöönpanosäännöt, mukaan lukien 
ehdotusten esittämistä koskevat ERC:n 
säännöt ja ERC:n avustussopimuksen 
malli, vahvistetaan määrätyssä ajassa, 
ottaen huomioon tieteellisen neuvoston 
näkemykset;

– varmistaa, että työohjelma, 
täytäntöönpanomenetelmiä koskevat 
kannat ja tarvittavat 
täytäntöönpanosäännöt, mukaan lukien 
ehdotusten esittämistä koskevat ERC:n 
säännöt ja ERC:n avustussopimuksen 
malli, vahvistetaan määrätyssä ajassa, 
ottaen huomioon tieteellisen neuvoston 
näkemykset ja Euroopan horisontti 
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-ohjelman strateginen suunnitelma;

Or. en

Tarkistus 647
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seuraa tutkimuspuiteohjelman 
yleisestä täytäntöönpanosta vastuullisena 
tahona erityisen täytäntöönpanorakenteen 
toimintaa.

– seuraa tutkimuspuiteohjelman 
yleisestä täytäntöönpanosta vastuullisena 
tahona erityisen täytäntöönpanorakenteen 
toimintaa sekä suoritusta suhteessa 
ilmastoon liittyvien kustannusten 
50 prosentin tavoitteen saavuttamiseen 
osallistumiseen [puiteohjelman 
perustamisesta annetun asetuksen] 
6 b artiklan (uusi) mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.3 alakohta – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seuraa tutkimuspuiteohjelman 
yleisestä täytäntöönpanosta vastuullisena 
tahona erityisen täytäntöönpanorakenteen 
toimintaa.

– seuraa tutkimuspuiteohjelman 
yleisestä täytäntöönpanosta vastuullisena 
tahona tieteellisen neuvoston toimintaa ja
erityisen täytäntöönpanorakenteen 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja 
innovointia varten erittäin ammattitaitoista 
ja muutoskykyistä työvoimaa, joka pystyy 
helposti sopeutumaan tulevaisuuden 
haasteisiin, kuten merkittäviin 
väestörakenteen muutoksiin Euroopassa, ja 
löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. 
Huippuosaaminen edellyttää tutkijoilta 
valmiutta liikkua, tehdä yhteistyötä sekä 
levittää tietämystä muihin maihin, muille 
sektoreille ja muille tieteenaloille. 
Tarvitaan oikeanlaista tietämyksen ja 
osaamisen yhdistelmää, jotta kyetään
ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja 
tukemaan innovointia.

Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja 
innovointia varten määrällisesti tärkeän 
reservin erittäin ammattitaitoista ja 
muutoskykyistä työvoimaa, joka pystyy 
helposti sopeutumaan nykyisiin ja
tulevaisuuden yhteiskunnallisiin
haasteisiin, kuten esimerkiksi merkittäviin 
väestörakenteen muutoksiin Euroopassa, ja 
löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. 
Huippulaatu edellyttää tutkijoilta 
valmiutta liikkua, tehdä yhteistyötä sekä 
levittää tietämystä muihin maihin, muille 
sektoreille ja muille tieteenaloille. 
Tarvitaan oikeanlaista tietämyksen ja 
osaamisen yhdistelmää, jotta kyetään 
ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja 
tukemaan innovointia.

Or. en

Tarkistus 650
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja 
innovointia varten erittäin ammattitaitoista 
ja muutoskykyistä työvoimaa, joka pystyy 
helposti sopeutumaan tulevaisuuden 
haasteisiin, kuten merkittäviin 
väestörakenteen muutoksiin Euroopassa, ja 
löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. 
Huippuosaaminen edellyttää tutkijoilta 
valmiutta liikkua, tehdä yhteistyötä sekä 
levittää tietämystä muihin maihin, muille 
sektoreille ja muille tieteenaloille. 
Tarvitaan oikeanlaista tietämyksen ja 
osaamisen yhdistelmää, jotta kyetään 

Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja 
innovointia varten erittäin ammattitaitoista 
ja muutoskykyistä työvoimaa, joka pystyy 
helposti sopeutumaan tulevaisuuden 
haasteisiin, kuten merkittäviin 
väestörakenteen muutoksiin Euroopassa, ja 
löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. 
Huippuosaaminen edellyttää tutkijoilta 
täyttä pääsyä huippuluokan 
infrastruktuuriin, valmiutta liikkua, tehdä 
yhteistyötä sekä levittää tietämystä muihin 
maihin, muille sektoreille ja muille 
tieteenaloille. Tarvitaan oikeanlaista 
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ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja 
tukemaan innovointia.

tietämyksen ja osaamisen yhdistelmää, 
jotta kyetään ratkomaan yhteiskunnallisia 
haasteita ja tukemaan innovointia.

Or. en

Tarkistus 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikkuvuusohjelmilla varmistetaan 
tehokkaasti naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet, ja ohjelmissa on 
erityistoimia, joilla poistetaan 
naispuolisten tutkijoiden liikkuvuuden 
esteitä.

Or. en

Tarkistus 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta

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 
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 

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 
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 
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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+).

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.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
huomiota olisi kiinnitettävä järjestelyihin, 
joilla mahdollistetaan perhe- ja työelämän 
tasapainoon saattaminen, mukaan 
luettuina sekä mies- että naistutkijoille 
tarjottavat joustomahdollisuudet työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 
Sukupuolten täyden tasa-arvon 
takaaminen kaikilla aloilla, mukaan 
luettuina tiede, teknologia ja innovointi, 
on maailmanlaajuisen taloudellisen 
kehityksen olennainen edellytys. Lisäksi, 
jotta varmistetaan synergiat ja jotta 
huippuosaamista kyettäisiin levittämään 
nykyistä laajemmin, 
huippuosaamismerkkiä sovelletaan 
jatkossakin Marie Skłodowska-Curie 
-toimien mukaisiin ehdotuspyyntöihin;
tutkijoiden työskentelyn edellytyksiä on 
parannettava koko eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) laajuisesti, mukaan 
luettuna EU:n tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmien hankkeisiin 
osallistuvien EU:n eri jäsenvaltioista 
tulevien tutkijoiden palkkaeron käsittely. 
Tätä varten on lujitettava yhteyksiä 
erityisesti eurooppalaiseen 
koulutusalueeseen, Euroopan 
aluekehitysrahastoon (EAKR) ja Euroopan 
sosiaalirahastoon (ESR+).

Or. en

Tarkistus 653
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta
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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 
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+).

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 
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. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
huomiota pitäisi kiinnittää järjestelmiin, 
jotka edistävät perhe- ja työelämän 
tasapainottamista. Sukupuolten täyden 
tasa-arvon takaaminen kaikilla aloilla, 
mukaan luettuina tiede, teknologia ja 
innovointi, on maailmanlaajuisen 
taloudellisen kehityksen olennainen 
edellytys. 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+).

Or. en

Tarkistus 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta
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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 
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+).

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 
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 ja 
osallistumista huippuluokan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin ja -toimiin 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+).

Or. en

Tarkistus 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 
noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 

Eurooppa on tieteen voimatekijä, jolla on 
noin 1,8 miljoonaa tutkijaa tuhansissa 
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yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 
maailman johtavissa yrityksissä. On 
kuitenkin arvioitu, että EU:n on 
koulutettava ja työllistettävä vähintään 
miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 
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+).

yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja 
maailman johtavissa yrityksissä. On 
kuitenkin arvioitu, että EU:n on 
koulutettava ja työllistettävä vähintään 
miljoona uutta tutkijaa vuoteen 2027 
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, 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+).

Or. en

Tarkistus 656
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään huippututkimukseen, ja ne 
toteutetaan kokonaan alhaalta ylöspäin –
periaatetta noudattaen. Toimet ovat 
avoinna kaikille tutkimuksen ja 
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 
saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään huippututkimukseen, ja ne 
toteutetaan kokonaan alhaalta ylöspäin -
periaatetta noudattaen. Toimet ovat 
avoinna kaikille tutkimuksen ja 
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 
saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Jos esille nousee 
erityisiä tarpeita ja käyttöön saadaan
uusia rahoituslähteitä, Marie Skłodowska-
Curie -toimia voidaan kohdentaa 
tiettyihin toimiin, jotka liittyvät yksittäisiin 
haasteisiin (mukaan lukien määritetyt 
missiot), tietyntyyppisiin tutkimus- ja 
innovointilaitoksiin tai tiettyihin 
maantieteellisiin paikkoihin. Näin 
voidaan reagoida osaamista, 
tutkijakoulutusta, urakehitystä ja 
tietämyksen jakamista koskevien 
vaatimusten kehittymiseen Euroopassa.

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Uusia 
rahoituslähteitä, joita saadaan käyttöön, 
pitäisi käyttää tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään huippututkimukseen, ja ne 
toteutetaan kokonaan alhaalta ylöspäin –
periaatetta noudattaen. Toimet ovat 
avoinna kaikille tutkimuksen ja
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 
saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Jos esille nousee 
erityisiä tarpeita ja käyttöön saadaan uusia 
rahoituslähteitä, Marie Skłodowska-Curie -
toimia voidaan kohdentaa tiettyihin 
toimiin, jotka liittyvät yksittäisiin 
haasteisiin (mukaan lukien määritetyt 
missiot), tietyntyyppisiin tutkimus- ja 
innovointilaitoksiin tai tiettyihin 

Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
keskitytään korkealaatuiseen
tutkimukseen ja ne toteutetaan alhaalta 
ylöspäin –periaatetta noudattaen. Toimet 
ovat avoinna kaikille tutkimuksen ja 
innovoinnin aloille ja kattavat kaikki 
vaiheet perustutkimuksesta markkinoille 
saattamiseen ja innovaatiopalveluihin. 
Tähän sisältyvät myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tutkimusalat. Jos esille nousee 
erityisiä tarpeita ja käyttöön saadaan uusia 
rahoituslähteitä, Marie Skłodowska-Curie -
toimia voidaan kohdentaa tiettyihin 
toimiin, jotka liittyvät yksittäisiin 
haasteisiin (mukaan lukien määritetyt 
missiot), tietyntyyppisiin tutkimus- ja 
innovointilaitoksiin tai tiettyihin 
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maantieteellisiin paikkoihin. Näin voidaan 
reagoida osaamista, tutkijakoulutusta, 
urakehitystä ja tietämyksen jakamista 
koskevien vaatimusten kehittymiseen 
Euroopassa.

maantieteellisiin paikkoihin. Näin voidaan 
reagoida osaamista, tutkijakoulutusta, 
urakehitystä ja tietämyksen jakamista 
koskevien vaatimusten kehittymiseen 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, jotka 
antavat tutkijoille mahdollisuuden 
kehittää tutkimussuunnitelmiaan ja joihin 
osallistuu korkeakouluja, 
tutkimuslaitoksia, suuryrityksiä, pk-
yrityksiä ja muita sosioekonomisia ryhmiä 
eri maista. Tämä lisää ja parantaa 
nuorten perustutkinnon suorittaneiden 
tutkijoiden uranäkymiä sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla.

Or. en

Tarkistus 659
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat 
tärkein EU-tason väline, jonka avulla 
tutkijoita houkutellaan Euroopan 

Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat 
tärkein EU-tason väline, jonka avulla 
tutkijoita houkutellaan Euroopan 
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ulkopuolisista maista Eurooppaan. 
Toimilla edistetään merkittävästi 
maailmanlaajuista tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä. On olemassa näyttöä 
siitä, että yksilö-, organisaatio- ja 
järjestelmätason myönteisten vaikutusten 
lisäksi Marie Skłodowska-Curie –toimet 
tuottavat vaikutuksiltaan merkittäviä ja 
läpimurtoihin johtavia tutkimustuloksia ja 
edistävät samalla merkittävästi 
yhteiskunnallisten ja strategisten 
haasteiden ratkaisemista. Pitkän aikavälin 
vaikutuksiin tähtäävä investoiminen 
ihmisiin kannattaa. Tämän osoittaa muun 
muassa niiden Nobel-palkinnon saajien
määrä, jotka ovat aiemmin toimineet 
tutkijoina tai ohjaajina Marie Skłodowska-
Curie -toimissa.

ulkopuolisista maista Eurooppaan. 
Toimilla edistetään merkittävästi 
Euroopan tieteellistä ja taloudellista 
kilpailukykyä ja maailmanlaajuista 
tutkimus- ja innovointiyhteistyötä. On 
olemassa näyttöä siitä, että yksilö-, 
organisaatio- ja järjestelmätason 
myönteisten vaikutusten lisäksi Marie 
Skłodowska-Curie –toimet tuottavat 
vaikutuksiltaan merkittäviä ja 
läpimurtoihin johtavia tutkimustuloksia ja 
edistävät samalla merkittävästi 
yhteiskunnallisten ja strategisten 
haasteiden ratkaisemista. Pitkän aikavälin 
vaikutuksiin tähtäävä investoiminen 
ihmisiin kannattaa. Tämän osoittaa muun 
muassa niiden Nobel-palkinnon saajien 
määrä, jotka ovat aiemmin toimineet 
tutkijoina tai ohjaajina Marie Skłodowska-
Curie -toimissa.

Or. en

Tarkistus 660
Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat 
tärkein EU-tason väline, jonka avulla 
tutkijoita houkutellaan Euroopan 
ulkopuolisista maista Eurooppaan. 
Toimilla edistetään merkittävästi 
maailmanlaajuista tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä. On olemassa näyttöä 
siitä, että yksilö-, organisaatio- ja 
järjestelmätason myönteisten vaikutusten 
lisäksi Marie Skłodowska-Curie –toimet 
tuottavat vaikutuksiltaan merkittäviä ja 
läpimurtoihin johtavia tutkimustuloksia ja 
edistävät samalla merkittävästi 
yhteiskunnallisten ja strategisten 
haasteiden ratkaisemista. Pitkän aikavälin 
vaikutuksiin tähtäävä investoiminen 

Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat 
yhdessä ERC:n kanssa tärkein EU-tason 
väline, jonka avulla tutkijoita houkutellaan 
Euroopan ulkopuolisista maista 
Eurooppaan. Toimilla edistetään 
merkittävästi maailmanlaajuista tutkimus-
ja innovointiyhteistyötä. On olemassa 
näyttöä siitä, että yksilö-, organisaatio- ja 
järjestelmätason myönteisten vaikutusten 
lisäksi Marie Skłodowska-Curie –toimet 
tuottavat vaikutuksiltaan merkittäviä ja 
läpimurtoihin johtavia tutkimustuloksia ja 
edistävät samalla merkittävästi 
yhteiskunnallisten ja strategisten 
haasteiden ratkaisemista. Pitkän aikavälin 
vaikutuksiin tähtäävä investoiminen 
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ihmisiin kannattaa. Tämän osoittaa muun 
muassa niiden Nobel-palkinnon saajien 
määrä, jotka ovat aiemmin toimineet 
tutkijoina tai ohjaajina Marie Skłodowska-
Curie -toimissa.

ihmisiin kannattaa. Tämän osoittaa muun 
muassa niiden Nobel-palkinnon saajien 
määrä, jotka ovat aiemmin toimineet 
tutkijoina tai ohjaajina Marie Skłodowska-
Curie -toimissa.

Or. en

Tarkistus 661
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 6 kohta

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, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
Pariisin sopimuksen mukaisten EU:n 
sitoumusten saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 662
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 
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tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 
EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 
eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 
laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle rekrytoinnille.

tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille, etenkin 
uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille
eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella; 
erityistä huomiota pitää kiinnittää myös 
tutkijoihin, jotka ovat äskettäin saapuneet 
maahanmuuttajina Eurooppaan ja joilla 
on korkeakoulututkinto. Heille pitäisi 
tarjota mahdollisuus integroitua 
mahdollisimman nopeasti Euroopan 
tiedeyhteisöön ja -rakenteisiin; Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 
eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 
laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle rekrytoinnille, 
keskittyen erityisesti äskettäin 
Eurooppaan maahanmuuttajina 
saapuneisiin tutkijoihin.

Or. en

Tarkistus 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 
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tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 
EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 
eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 
laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle rekrytoinnille.

tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 
EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 
eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita, taata työskentelyoikeudet
sekä asettaa standardeja laadukkaalle 
koulutukselle, houkutteleville ja varmoille
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle rekrytoinnille.

Or. en

Tarkistus 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 
tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tähän pyritään
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 
EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
edesauttavat eurooppalaisen 
tutkimusalueen muuttamista 
maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 
kilpailukykyisemmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Tämä saavutetaan
keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 
tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 
antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 
EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 
edistetään uuden tietämyksen ja uusien 
ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 
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eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 
laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle rekrytoinnille.

eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 
yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 
tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 
helpottamalla tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 
Skłodowska-Curie –toimilla voi olla myös 
vahva rakenteellinen vaikutus 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 
niillä voidaan edistää avoimia 
työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 
laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 
työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 
koskevalle avoimelle ja ansioihin 
perustuvalle rekrytoinnille.

Or. en

Perustelu

On kiinnostavaa, miten ERC:n liian kunnianhimoiset tavoitteet ”on” saavutettu, kun 
kohtuulliset, toteuttamiskelpoiset ja jo osoitetut Marie Skłodowska-Curie –toimien 
saavutukset ”voidaan” saavuttaa.

Tarkistus 665
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2.1. Huippuosaamisen edistäminen 
maiden, sektorien ja tieteenalojen rajojen 
yli ulottuvan tutkijoiden liikkuvuuden 
avulla

2.2.1. Huippuosaamisen edistäminen 
maiden, sektorien ja tieteenalojen rajojen 
yli ulottuvan tutkijoiden liikkuvuuden 
avulla, mukaan luettuna pääsy 
tutkimusinfrastruktuuriin

Or. en

Tarkistus 666
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

EU:n on säilytettävä asemansa huipputason 
tutkimuksen tyyssijana ja sitä kautta 
kiinnostavana työskentely-ympäristönä 
lupaavimpien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden silmissä heidän 
uransa kaikissa vaiheissa. Tämä voidaan 
saavuttaa mahdollistamalla tutkijoiden ja 
tutkimustyöhön liittyvän henkilöstön 
liikkuvuus ja yhteistyö eri maiden, 
sektorien ja tieteenalojen välillä siten, että 
he voivat hyötyä korkealaatuisesta 
koulutuksesta ja laadukkaista 
uramahdollisuuksista. Tämä helpottaa 
myös uravalintoja, joiden myötä siirrytään 
tieteen alalta muille aloille ja päinvastoin, 
ja edistää yrittäjyyttä.

EU:n on säilytettävä asemansa huipputason 
tutkimuksen tyyssijana ja sitä kautta 
kiinnostavana työskentely-ympäristönä 
lupaavimpien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden silmissä heidän 
uransa kaikissa vaiheissa. Tämä voidaan 
saavuttaa mahdollistamalla tutkijoiden ja 
tutkimustyöhön liittyvän henkilöstön 
liikkuvuus ja yhteistyö eri maiden, 
sektorien ja tieteenalojen välillä ja sallia 
heille pääsy huippuluokan 
infrastruktuuriin siten, että he voivat 
hyötyä korkealaatuisesta koulutuksesta ja 
laadukkaista uramahdollisuuksista. Tämä 
helpottaa myös uravalintoja, joiden myötä 
siirrytään tieteen alalta muille aloille ja 
päinvastoin, ja edistää yrittäjyyttä.

Or. en

Tarkistus 667
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella 
kansalaisuudesta riippumatta huipputason 
tutkimuksen tekemistä ja osaamisen ja 
urataitojen kehittämistä sekä tieteen alaa 
että muita aloja varten.

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella
kansalaisuudesta riippumatta huipputason 
tutkimuksen tekemistä ja osaamisen ja 
urataitojen kehittämistä sekä tieteen alaa 
että muita aloja varten, mukaan luettuna 
pääsy tutkimusinfrastruktuuriin.

Or. en

Tarkistus 668
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi



PE625.595v01-00 68/96 AM\1159886FI.docx

FI

Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella 
kansalaisuudesta riippumatta huipputason 
tutkimuksen tekemistä ja osaamisen ja 
urataitojen kehittämistä sekä tieteen alaa 
että muita aloja varten.

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella 
kansalaisuudesta riippumatta huipputason 
tutkimuksen tekemistä ja osaamisen ja 
urataitojen kehittämistä sekä tieteen alaa 
että muita aloja varten, mukaan luettuna 
tutkimusinfrastruktuurit.

Or. en

Tarkistus 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella 
kansalaisuudesta riippumatta huipputason
tutkimuksen tekemistä ja osaamisen ja 
urataitojen kehittämistä sekä tieteen alaa 
että muita aloja varten.

– Liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
Euroopassa tai sen ulkopuolella 
kansalaisuudesta riippumatta 
huippuluokan tutkimuksen tekemistä ja 
osaamisen ja urataitojen kehittämistä sekä 
tieteen alaa että muita aloja varten.

Or. en

Tarkistus 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Puiteohjelmassa aliedustettuina 
oleville maille suunnattujen 
liikkuvuuskokemusten tarjoaminen 
parhaimmille tai lupaavimmille tutkijoille 
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kansalaisuudesta riippumatta 
huipputason tutkimuksen tekemistä ja 
osaamisen ja urataitojen kehittämistä 
sekä tieteen alaa että muita aloja varten.

Or. en

Tarkistus 671
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– äskettäin Eurooppaan 
maahanmuuttajina saapuneiden 
tutkijoiden pääsyn helpottaminen 
huipputason tutkimukseen ja heidän 
osaamisen ja urataitojen kehittäminen 
sekä tieteen alalla että muilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 672
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat taloudellista ja sosiaalista 
hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla 
tutkijoita ja kehittämällä edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat tieteellistä, taloudellista ja 
sosiaalista hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja 
palveluiksi. Tämä voidaan saavuttaa 
kouluttamalla tutkijoita ja kehittämällä 
edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan, 
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luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin 
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa, 
mukaan luettuna niiden hyötyjen 
ymmärtäminen, että standardit tuovat 
markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin 
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

Or. en

Tarkistus 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat taloudellista ja sosiaalista 
hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla 
tutkijoita ja kehittämällä edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä 
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin 
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat taloudellista ja sosiaalista 
hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla 
tutkijoita ja kehittämällä edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä 
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa, vastuullista ja yhteiskuntaa 
kohtaan avointa ajattelutapaa. Näin 
tutkijat pystyvät vastaamaan nykyisiin ja 
tuleviin globaaleihin haasteisiin ja 
parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

Or. en

Perustelu

On ehdottomasti hyvä, että on olemassa enemmän yrittäjiä, joilla on tutkijatausta, mutta on 
yhtä hyvä, että on olemassa huipputason julkishallinnon edustajia, poliitikkoja ja johtajia, 
joilla on tutkijatausta. Siten ei voida painottaa vain ”yrittäjähenkistä” ajattelutapaa. 
Tutkijoiden pitäisi olla jakautuneina tasaisesti koko yhteiskunnassa.
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Tarkistus 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat taloudellista ja sosiaalista 
hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla 
tutkijoita ja kehittämällä edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä 
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat tieteellistä, taloudellista ja 
sosiaalista hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja 
palveluiksi. Tämä voidaan saavuttaa 
kouluttamalla tutkijoita ja kehittämällä 
edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä 
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

Or. en

Tarkistus 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat taloudellista ja sosiaalista 
hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla 

EU tarvitsee vahvaa, muutoskykyistä ja 
luovaa työvoimaa, jolla on oikeanlainen 
yhdistelmä taitoja, jotta kyetään 
vastaamaan työmarkkinoiden tuleviin 
tarpeisiin, innovoimaan ja muuntamaan 
tietämys ja ideat tieteellistä, taloudellista ja 
sosiaalista hyötyä tuottaviksi tuotteiksi ja 
palveluiksi. Tämä voidaan saavuttaa 
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tutkijoita ja kehittämällä edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä 
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin 
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

kouluttamalla tutkijoita ja kehittämällä 
edelleen heidän 
tutkimusydinkompetenssejaan sekä
parantamalla nk. siirrettäviä taitoja, kuten 
luovaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. 
Näin tutkijat pystyvät vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin globaaleihin 
haasteisiin ja parantamaan uranäkymiään ja 
innovointipotentiaaliaan.

Or. en

Tarkistus 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutusohjelmat, joiden 
tarkoituksena on antaa tutkijoille erilaisia 
taitoja, jotka ovat tärkeitä nykyisten ja 
tulevien globaalien haasteiden kannalta.

– Koulutusohjelmat, joiden 
tarkoituksena on antaa tutkijoille erilaisia 
taitoja, jotka ovat tärkeitä nykyisten ja 
tulevien yhteiskunnallisten haasteiden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2.3. Inhimillisen pääoman ja taitojen 
kehittämisen tukeminen koko 
eurooppalaisella tutkimusalueella

2.2.3. Henkilöresurssien ja taitojen 
kehittämisen tukeminen koko 
eurooppalaisella tutkimusalueella

Or. en
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Tarkistus 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan edistää huippuosaamista, 
tehostaa yhteistyötä tutkimusta 
harjoittavien organisaatioiden välillä ja 
saada aikaan myönteisiä rakenteellisia 
vaikutuksia Euroopan tutkimusalueella, 
tarvitaan nykyistä kattavammin 
korkealuokkaisia koulutusstandardeja, 
laadukkaita työolosuhteita ja tutkijoiden 
toimivia urakehitysmahdollisuuksia. 
Niiden avulla voidaan nykyaikaistaa ja 
parantaa tutkijakoulutusohjelmia ja -
järjestelmiä sekä lisätä tutkimuslaitosten 
maailmanlaajuista houkuttelevuutta.

Jotta voidaan edistää huippuosaamista, 
tehostaa yhteistyötä tutkimusta 
harjoittavien organisaatioiden välillä ja 
saada aikaan myönteisiä rakenteellisia 
vaikutuksia Euroopan tutkimusalueella, 
tarvitaan nykyistä kattavammin 
korkealuokkaisia koulutusstandardeja, 
laadukkaita työolosuhteita, kuten tasa-
arvoista palkkausta kaikilla tasoilla 
kaikissa Euroopan maissa, ja tutkijoiden 
toimivia urakehitysmahdollisuuksia. 
Niiden avulla voidaan nykyaikaistaa ja 
parantaa tutkijakoulutusohjelmia ja -
järjestelmiä sekä lisätä tutkimuslaitosten 
maailmanlaajuista houkuttelevuutta.

Or. en

Tarkistus 679
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.3 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutusohjelmat, joilla edistetään 
huippuosaamista ja levitetään parhaita 
käytäntöjä instituutioiden ja tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien välillä;

– Koulutusohjelmat, joita 
täydennetään tarvittaessa EIT:n 
koulutustoimilla ja joilla edistetään 
huippuosaamista ja levitetään parhaita 
käytäntöjä instituutioiden ja tutkimus- ja 
innovointijärjestelmien välillä;

Or. en

Tarkistus 680
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Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On vahvistettava merkittävästi synergioita 
EU-tason, alueellisten ja kansallisten 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien ja -
ohjelmien välillä. Tämä voidaan saavuttaa 
erityisesti siten, että toiminta on synergistä 
ja täydentävää suhteessa Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muihin osiin, 
kuten Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttiin (EIT) ja muihin 
EU:n ohjelmiin, erityisesti ESR+:aan, 
muun muassa huippuosaamismerkin 
käytön kautta.

On vahvistettava merkittävästi synergioita 
EU-tason, alueellisten ja kansallisten 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien ja -
ohjelmien välillä. Tämä voidaan saavuttaa 
erityisesti siten, että toiminta on synergistä 
ja täydentävää suhteessa Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muihin osiin, 
kuten Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttiin (EIT) ja muihin 
EU:n ohjelmiin, erityisesti ESR+:aan, 
muun muassa huippuosaamismerkin 
käytön kautta. Jotta ohjelmien välisiä 
synergioita voidaan hyödyntää, sääntöjä 
pitää järkeistää ja yksinkertaistaa.

Or. en

Tarkistus 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

On vahvistettava merkittävästi synergioita 
EU-tason, alueellisten ja kansallisten 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien ja -
ohjelmien välillä. Tämä voidaan saavuttaa 
erityisesti siten, että toiminta on synergistä 
ja täydentävää suhteessa Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muihin osiin, 
kuten Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttiin (EIT) ja muihin 
EU:n ohjelmiin, erityisesti ESR+:aan, 
muun muassa huippuosaamismerkin 
käytön kautta.

On vahvistettava merkittävästi synergioita 
EU-tason, alueellisten ja kansallisten 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien ja -
ohjelmien välillä. Tämä voidaan saavuttaa 
erityisesti siten, että toiminta on synergistä 
ja täydentävää ja ennen kaikkea 
yhteentoimivaa suhteessa Euroopan 
horisontti -puiteohjelman muihin osiin, 
kuten Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttiin (EIT) ja muihin 
EU:n ohjelmiin, erityisesti ESR+:aan, 
muun muassa esimerkiksi
huippuosaamismerkin käytön kautta.

Or. en
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Tarkistus 682
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoa ohjelman toimista on lisättävä ja 
tutkijoiden julkista arvostusta on 
parannettava kaikkialla EU:ssa ja sen 
ulkopuolella, jotta voidaan nostaa Marie 
Skłodowska-Curie -toimien profiilia 
maailmanlaajuisesti, luoda selkeämpi kuva 
siitä, miten tutkijoiden työ vaikuttaa 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja 
kannustaa nuoria lähtemään tutkijan uralle. 
Tähän voidaan päästä levittämällä ja 
hyödyntämällä tietämystä ja käytäntöjä 
paremmin.

Tietoa ohjelman toimista on lisättävä ja 
tutkijoiden julkista arvostusta on 
parannettava kaikkialla EU:ssa ja sen 
ulkopuolella, jotta voidaan nostaa Marie 
Skłodowska-Curie -toimien profiilia 
maailmanlaajuisesti, luoda selkeämpi kuva 
siitä, miten tutkijoiden työ vaikuttaa 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja 
kannustaa nuoria, erityisesti naisia ja 
äskettäin saapuneita maahanmuuttajia,
lähtemään tutkijan uralle. Tähän voidaan 
päästä levittämällä ja hyödyntämällä 
tietämystä ja käytäntöjä paremmin.

Or. en

Tarkistus 683
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Julkisuustyöhön liittyvät aloitteet, 
joiden tavoitteena on lisätä kiinnostusta 
tutkijan uraa kohtaan erityisesti nuorten 
keskuudessa;

– Julkisuustyöhön liittyvät aloitteet, 
joiden tavoitteena on lisätä kiinnostusta 
tutkijan uraa kohtaan erityisesti nuorten ja 
erityisesti naisten ja äskettäin 
saapuneiden maahanmuuttajien
keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 684
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tietämyksen levittäminen ja koonti 
eri hankkeiden välisen yhteistyön ja 
muiden verkostoitumistoimien, kuten 
alumnipalvelujen, avulla.

– Tietämyksen levittäminen ja koonti 
eri hankkeiden välisen yhteistyön, 
kansallisia yhteyspisteitä koskevien 
hankkeiden ja muiden 
verkostoitumistoimien, kuten 
alumnipalvelujen, avulla.

Or. en

Tarkistus 685
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2.2.5 alakohta – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tietämyksen levittäminen ja koonti 
eri hankkeiden välisen yhteistyön ja 
muiden verkostoitumistoimien, kuten 
alumnipalvelujen, avulla.

– Tietämyksen levittäminen ja koonti 
eri hankkeiden välisen yhteistyön, 
kansallisia yhteyspisteitä koskevien 
hankkeiden ja muiden 
verkostoitumistoimien, kuten 
alumnipalvelujen, avulla.

Or. en

Tarkistus 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 
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innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja EU:n tasolla 
voidaan saada parannusta tämänhetkiseen 
tilanteeseen, jossa todellisuutta ovat 
toisistaan irralliset kansalliset 
tutkimusinfrastruktuurit ja tieteellisen 
huippuosaamisen "taskut", ja lisätä (tällä 
hetkellä vähäistä) tietämyksen liikkumista 
siilojen välillä.

innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla kaiken 
kokoisia tutkimusinfrastruktuureja EU:n 
tasolla, mukaan luettuna pienet ja 
keskisuuret sekä erityisesti EAKR:stä 
rahoitusta saavat, voidaan saada 
parannusta tämänhetkiseen tilanteeseen, 
jossa todellisuutta ovat toisistaan irralliset 
kansalliset ja alueelliset 
tutkimusinfrastruktuurit ja tieteellisen 
huippuosaamisen "taskut", ja lisätä 
tietämyksen liikkumista siilojen välillä.

Or. en

Tarkistus 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 
innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla 
tutkimusinfrastruktuureja EU:n tasolla
voidaan saada parannusta tämänhetkiseen 
tilanteeseen, jossa todellisuutta ovat 
toisistaan irralliset kansalliset 
tutkimusinfrastruktuurit ja tieteellisen 
huippuosaamisen "taskut", ja lisätä (tällä 
hetkellä vähäistä) tietämyksen liikkumista 
siilojen välillä.

Modernit tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat 
keskeisen tärkeitä palveluja tutkimus- ja 
innovointiyhteisöille, ja niillä on sen 
vuoksi keskeinen rooli tietämyksen rajojen 
laajentamisessa. Tukemalla EU:n etujen 
mukaisia tutkimusinfrastruktuureja 
voidaan saada parannusta tämänhetkiseen 
tilanteeseen, jossa todellisuutta ovat 
toisistaan irralliset kansalliset 
tutkimusinfrastruktuurit ja täydentää ja 
parantaa tieteellisen huippuosaamisen 
"taskuja", ja lisätä (tällä hetkellä vähäistä) 
tietämyksen liikkumista siilojen välillä.

Or. en

Tarkistus 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Yleistavoitteena on parantaa Euroopan 
panosta kestävillä maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuureilla, mukaan 
luettuna pienet ja keskisuuret 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, jatkuvan 
modernisoinnin varmistaminen,
toiminnan päällekkäisyyksien välttäminen 
sekä tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisen, käytön ja saatavuuden
parempi koordinointi sekä osallistumisen 
lisääminen Euroopan horisontti 
-hankkeisiin, mukaan luettuna EU:lta, 
erityisesti EAKR:ltä rahoitusta saavat 
tutkimusinfrastruktuurit. Tämä tarjoaa 
selkeitä synergioita Euroopan horisontti -
ohjelman ja toteutettujen kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointistrategioiden välillä.
On myös olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
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tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa ja 
hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 689
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, jatkuvan 
modernisoinnin varmistaminen,
toiminnan päällekkäisyyksien välttäminen 
sekä tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisen, käytön ja saatavuuden
parempi koordinointi. Pienet ja 
keskisuuret tutkimusinfrastruktuurit ovat 
hyvin tärkeitä tutkijoille, mutta niiden 
sijaintia koskevat tiedot, saatavuutta 
koskevat politiikat ja rahoitus ovat 
heikkoja. Ne pitää kartoittaa, jotta näiden 
tutkimusinfrastruktuurien potentiaali 
voidaan vapauttaa eurooppalaista 
tutkimusta ja innovointia varten. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
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tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen 
tukemalla tutkimusinfrastruktuurien ja 
niiden käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 690
Paul Rübig

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 

Yleistavoitteena on parantaa Euroopan 
panosta kestävillä maailmanluokan 
infrastruktuureilla, jotka ovat avoimesti 
kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä ja 
joiden potentiaali saada aikaan tieteellisiä
edistysaskeleita ja innovaatioita käytetään 
täysimääräisesti hyväksi. Keskeisiä 
tavoitteita ovat tutkimus- ja 
innovointiekosysteemin hajanaisuuden 
vähentäminen, jatkuvan modernisoinnin 
varmistaminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen sekä 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen, 
käytön ja saatavuuden parempi 
koordinointi myös vähemmän kehittyneissä 
jäsenvaltioissa. On erittäin tärkeää tukea 
avointa pääsyä 
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pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että 
avoimen tieteen ja avoimen datan 
periaatteita ei tällä hetkellä sovelleta 
optimaalisesti käytännössä. EU:n on myös 
reagoitava lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

tutkimusinfrastruktuureihin kaikissa 
jäsenvaltioissa. On olennaisen tärkeää 
tukea kaikkien eurooppalaisten tutkijoiden 
vapaata pääsyä tutkimusinfrastruktuureihin 
ja – eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. EU:n on myös 
reagoitava lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Perustelu

Samalla kun tunnustetaan tutkimusten ja tietojen saatavuuden helpottamisen mahdolliset 
hyödyt, eurooppalaisia ideoita pitää myös suojella, jotta niitä voidaan hyödyntää EU:ssa. 
Tässä yhteydessä pitäisi noudattaa periaatetta ”niin avoin kuin mahdollista, mutta niin 
suljettu kuin tarpeellista”.

Tarkistus 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
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hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien, erityisesti ERI-
rahastoista rahoitettujen, kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden ja 
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käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

innovoijien käytettävissä ja joiden 
potentiaali saada aikaan tieteellisiä 
edistysaskeleita ja innovaatioita käytetään 
täysimääräisesti hyväksi. Keskeisiä 
tavoitteita ovat tutkimus- ja 
innovointiekosysteemin hajanaisuuden 
vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja – muun 
muassa eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Perustelu

Koska sähköisiä infrastruktuureja on jo olemassa, odotamme eurooppalaisten avoimen 
tieteen pilvipalvelujen täydentävän ja ”yhtenäistävän” niitä, mitkä ovat jo olemassa.

Tarkistus 693
Dan Nica

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi kaikkialla 
EU:ssa. On olennaisen tärkeää tukea 
kaikkien eurooppalaisten tutkijoiden 
vapaata pääsyä tutkimusinfrastruktuureihin 
ja – eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 694
Patrizia Toia
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen ja 
käytön parempi koordinointi. On 
olennaisen tärkeää tukea kaikkien 
eurooppalaisten tutkijoiden vapaata pääsyä 
tutkimusinfrastruktuureihin ja –
eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Yleistavoitteena on saada Euroopalle 
kestävät maailmanluokan 
tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat 
avoimesti kaikkien eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten tutkijoiden 
käytettävissä ja joiden potentiaali saada 
aikaan tieteellisiä edistysaskeleita ja 
innovaatioita käytetään täysimääräisesti 
hyväksi. Keskeisiä tavoitteita ovat 
tutkimus- ja innovointiekosysteemin 
hajanaisuuden vähentäminen, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttäminen ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen, 
saatavuuden ja käytön parempi 
koordinointi. On olennaisen tärkeää tukea 
kaikkien eurooppalaisten tutkijoiden 
vapaata pääsyä tutkimusinfrastruktuureihin 
ja – eurooppalaisten avoimen tieteen 
pilvipalvelujen kautta – digitaalisiin 
tutkimusresursseihin. Tämä edellyttää 
erityisesti puuttumista siihen, että avoimen 
tieteen ja avoimen datan periaatteita ei tällä 
hetkellä sovelleta optimaalisesti 
käytännössä. EU:n on myös reagoitava 
lahjakkuuksista käytävän 
maailmanlaajuisen kilpailun nopeaan 
kovenemiseen houkuttelemalla EU:n 
ulkopuolisten maiden tutkijoita 
työskentelemään korkealuokkaisissa 
eurooppalaisissa 
tutkimusinfrastruktuureissa. Tärkeänä 
tavoitteena on myös Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurien ja niiden 
käyttäjien kannalta olennaisia 
avainteknologioita ja -palveluja ja 
parantamalla näin edellytyksiä tuottaa 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. it

Perustelu

Infrastruktuurien puutteellinen saatavuus estää tärkeän ohjelman tavoitteiden saavuttamisen.
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Tarkistus 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä.

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä ja auttaneet 
poistamaan käytön esteitä kaikilla 
Euroopan tutkimuksen aloilla 
ylikansallisen pääsyn mahdollistamisen 
kautta. Lisäksi niiden puitteissa on 
kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan ja 
yhdenmukaistamaan prosesseja ja 
menettelyjä. Uusien huipputason 
tutkimus- ja innovointiverkostojen 
luominen EU:n rahoittamien 
tutkimusinfrastruktuurien pohjalta 
vaikuttaa olevan luonnollinen haaste 
Euroopan horisontti -ohjelmalle.

Or. en

Tarkistus 696
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä.

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä. Tutkimusliikkuvuudella on 
merkittävä asema 
tutkimusinfrastruktuurien käytön 
tehostamisessa.

Or. en

Tarkistus 697
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 

Aiemmat puiteohjelmat ovat edistäneet 
huomattavasti kansallisten 
infrastruktuurien tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa käyttöä. Lisäksi niiden 
puitteissa on kehitetty yhdessä Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumin (ESFRI) kanssa 
johdonmukainen ja strategialähtöinen 
lähestymistapa yleiseurooppalaisia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevaa 
päätöksentekoa varten. Tämä strateginen 
lähestymistapa on tuottanut selkeitä 
hyötyjä: on muun muassa kyetty 
vähentämään toimien päällekkäisyyksiä 
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resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä.

resurssien tehokkaamman kokonaiskäytön 
kautta sekä standardoimaan prosesseja ja 
menettelyjä. Jotta 
tutkimusinfrastruktuuria voidaan käyttää 
tehokkaasti, tutkimusliikkuvuuden 
helpottaminen on erittäin tärkeää.

Or. en

Tarkistus 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n tukema toiminta tuottaa lisäarvoa 
seuraavilla tavoilla: yhdistämällä ja 
optimoimalla nykyisiä 
tutkimusinfrastruktuureja sen lisäksi, että 
kehitetään uusia; perustamalla 
eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut (EOSC), jotka toimivat 
tehokkaana, skaalattavissa olevana ja 
kestävänä ympäristönä datalähtöiselle 
tutkimukselle; liittämällä yhteen kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
koulutusverkostoja; parantamalla 
suurikapasiteettista verkkoinfrastruktuuria, 
jota voidaan käyttää suurten datamäärien 
käsittelyyn ja jonka kautta voidaan 
hyödyntää digitaalisia resursseja yli 
valtioiden ja tutkimusalojen rajojen, ja 
turvaamalla tällaisen infrastruktuurin 
toiminta; poistamalla esteitä, jotka estävät 
parhaiden tutkimusryhmien pääsyn EU:n 
parhaisiin 
tutkimusinfrastruktuuripalveluihin; 
parantamalla tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalia keskittyen ennen 
kaikkea teknologian kehittämiseen ja 
yhteistyössä toteutettavaan innovointiin 
sekä tutkimusinfrastruktuurien käytön 
lisäämiseen teollisuudessa.

EU:n tukema toiminta tuottaa lisäarvoa 
seuraavilla tavoilla: yhdistämällä ja 
järkeistämällä nykyisiä 
tutkimusinfrastruktuureja sen lisäksi, että 
kehitetään uusia; perustamalla 
eurooppalaiset avoimen tieteen 
pilvipalvelut (EOSC), jotka toimivat 
tehokkaana, skaalattavissa olevana ja 
kestävänä ympäristönä datalähtöiselle 
tutkimukselle, ottaen huomioon olemassa 
olevat sähköiset infrastruktuurit; 
liittämällä yhteen kansallisia ja alueellisia 
tutkimus- ja koulutusverkostoja; 
parantamalla suurikapasiteettista 
verkkoinfrastruktuuria, jota voidaan 
käyttää suurten datamäärien käsittelyyn ja 
jonka kautta voidaan hyödyntää digitaalisia 
resursseja yli valtioiden ja tutkimusalojen 
rajojen, ja turvaamalla tällaisen 
infrastruktuurin toiminta; poistamalla 
esteitä, jotka estävät parhaiden 
tutkimusryhmien pääsyn EU:n parhaisiin 
tutkimusinfrastruktuuripalveluihin; 
parantamalla tutkimusinfrastruktuurien 
innovaatiopotentiaalia keskittyen ennen 
kaikkea teknologian kehittämiseen ja 
yhteistyössä toteutettavaan innovointiin 
sekä tutkimusinfrastruktuurien käytön 
lisäämiseen teollisuudessa.
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Or. en

Perustelu

Jo olemassa olevien infrastruktuurien, erityisesti sähköisten infrastruktuurien 
päällekkäisyyksiä pitäisi välttää.

Tarkistus 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Olemassa olevien pienten ja keskisuurten 
tutkimusinfrastruktuurien sijainnit, 
saatavuutta koskevat politiikat ja rahoitus 
pitäisi kartoittaa näiden 
tutkimusinfrastruktuurien potentiaalin 
vapauttamiseksi eurooppalaista 
tutkimusta ja innovointia varten.

Or. en

Perustelu

Tutkimus- ja innovointiekosysteemin hajanaisuuden vähentämiseksi, toiminnan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen 
ja käytön koordinoimiseksi paremmin olisi hyödyllistä kartoittaa tällä hetkellä EU:ssa olevat 
tutkimusinfrastruktuurit (myös pienet ja keskisuuret).

Tarkistus 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EU:n tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälistä ulottuvuutta on 
vahvistettava tiivistämällä yhteistyötä 
kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien 
kanssa ja edistämällä kansainvälistä 
osallistumista eurooppalaisiin 

Lisäksi EU:n tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälistä ulottuvuutta on 
vahvistettava kansainvälisen pääsyn 
avulla, tiivistämällä yhteistyötä 
kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien 
kanssa ja edistämällä kansainvälistä 
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tutkimusinfrastruktuureihin niin, että tästä 
saadaan molemminpuolista hyötyä.

osallistumista eurooppalaisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin niin, että tästä 
saadaan molemminpuolista hyötyä.

Or. en

Tarkistus 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.1. Euroopan 
tutkimusinfrastruktuuriympäristön 
parantaminen

3.2.1. Euroopan 
tutkimusinfrastruktuuriympäristön 
parantaminen ja järkeistäminen

Or. en

Tarkistus 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESFRI:n yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien perustaminen, 
toiminta ja pitkän aikavälin kestävyys ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta EU voisi säilyttää 
johtavan aseman tieteen eturintamassa 
tehtävässä tutkimuksessa, tietämyksen 
luomisessa ja käytössä sekä teollisuuden 
kilpailukyvyssä.

Muun muassa ESFRI:n yksilöimien 
tutkimusinfrastruktuurien perustaminen, 
toiminta ja pitkän aikavälin kestävyys sekä 
niiden osallistumisen lisääminen 
huipputason Euroopan horisontti 
-hankkeisiin ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
EU voisi säilyttää johtavan aseman tieteen 
eturintamassa tehtävässä tutkimuksessa, 
tietämyksen luomisessa ja käytössä sekä 
teollisuuden kilpailukyvyssä.

Or. en

Tarkistus 703
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yleiseurooppalaiset 
tutkimusinfrastruktuurit, niiden elinkaari ja 
uusien tutkimusinfrastruktuurien 
suunnittelu; tutkimusinfrastruktuurien
valmistelu- ja käyttöönottovaihe, 
varhaisvaiheen toiminta; täydentävyys 
suhteessa muihin rahoituslähteisiin sekä 
tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemin 
parantaminen ja optimointi seuraamalla 
ESFRI:n Landmark-tavoitteiden 
toteutumista ja edistämällä 
yleiseurooppalaisten 
tutkimusinfrastruktuurien 
palvelusopimusten käyttöönottoa sekä 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, 
fuusioita tai käytöstä poistamista;

– Yleiseurooppalaiset 
tutkimusinfrastruktuurit, niiden elinkaari ja 
valmistelu- ja käyttöönottovaiheet, 
varhaisvaiheen toiminta; täydentävyys 
suhteessa muihin rahoituslähteisiin sekä 
tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemin 
parantaminen ja optimointi seuraamalla 
ESFRI:n Landmark-tavoitteiden 
toteutumista ja edistämällä 
yleiseurooppalaisten 
tutkimusinfrastruktuurien 
palvelusopimusten käyttöönottoa sekä 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, 
fuusioita tai käytöstä poistamista;

Or. en

Tarkistus 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla EU:n tutkijoilla on avoin pääsy 
keskeisiin kansainvälisiin, kansallisiin ja 
alueellisiin tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa infrastruktuurien 
palveluja niin, että yhdenmukaistetaan 
käyttöehtoja, parannetaan ja laajennetaan 
palvelujen tarjontaa ja pyritään saamaan 
aikaan yhteinen kehittämisstrategia 
korkean teknologian komponenttien ja 
kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla.

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla tutkijoilla EU:sta ja 
maailmanlaajuisesti on avoin pääsy 
keskeisiin tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa kansainvälisten, 
kansallisten ja alueellisten
infrastruktuurien palveluja niin, että 
yhdenmukaistetaan käyttöehtoja, 
parannetaan ja laajennetaan palvelujen 
tarjontaa ja pyritään saamaan aikaan 
yhteinen kehittämisstrategia korkean 
teknologian komponenttien ja 
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kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla EU:n tutkijoilla on avoin pääsy 
keskeisiin kansainvälisiin, kansallisiin ja 
alueellisiin tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa infrastruktuurien 
palveluja niin, että yhdenmukaistetaan 
käyttöehtoja, parannetaan ja laajennetaan 
palvelujen tarjontaa ja pyritään saamaan 
aikaan yhteinen kehittämisstrategia 
korkean teknologian komponenttien ja 
kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla.

Tutkimuksen toimintaympäristöä voidaan 
parantaa merkittävästi varmistamalla, että 
kaikilla EU:n tutkijoilla ja innovoijilla on 
avoin pääsy keskeisiin kansainvälisiin, 
kansallisiin ja alueellisiin 
tutkimusinfrastruktuureihin, ja 
yhdentämällä tarvittaessa infrastruktuurien 
palveluja niin, että yhdenmukaistetaan 
käyttöehtoja, parannetaan ja laajennetaan 
palvelujen tarjontaa ja pyritään saamaan 
aikaan yhteinen kehittämisstrategia 
korkean teknologian komponenttien ja 
kehittyneiden palvelujen kehittämiseksi 
innovointitoimien avulla.

Or. en

Tarkistus 706
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Verkostot, jotka saattavat yhteen 
tutkimusinfrastruktuurien kansallisia ja 
alueellisia rahoittajia, jotta nämä voisivat 
rahoittaa yhdessä tutkijoiden pääsyä 
muiden maiden infrastruktuureihin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset, myös pienet ja keskisuuret 
verkostot, jotka liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 708
Jakop Dalunde
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset, myös pienet ja keskisuuret 
verkostot, jotka liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 709
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja
alueelliset verkostot, mukaan luettuina 
pienet ja keskisuuret verkostot, joiden 
avulla voidaan vastata globaaleihin 
haasteisiin, jotka liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. it

Perustelu

Tuetaan lukuisia pieniä tutkimusinfrastruktuureja Euroopassa.

Tarkistus 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille ja innovoijille sekä 
infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 711
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus
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– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
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tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 714
Anneleen Van Bossuyt

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, joiden avulla voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
liittyvät infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksien tarjoamiseen 
tutkijoille sekä infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

– Tutkimusinfrastruktuurien 
yleiseurooppalaiset, kansalliset ja 
alueelliset verkostot, jotka liittyvät 
infrastruktuurien käyttömahdollisuuksien 
tarjoamiseen tutkijoille sekä 
infrastruktuuripalvelujen 
yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3.2.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Samoin tuki strategiselle kansainväliselle 
yhteistyölle vahvistaa Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurien asemaa 
kansainvälisesti ja edistää niiden 
maailmanlaajuista verkottumista, 
yhteentoimivuutta ja 
toimintamahdollisuuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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