
AM\619004FI.doc PE 374.414v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

15.6.2006 PE 374.414v01-00

TARKISTUKSET 323-446

Mietintöluonnos (PE 368.072v03-00)
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 323
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 2 luetelmakohta, 

3 alakohta

– Älykkäät palvelut, joilla tuetaan pääsyä 
digitaalisessa muodossa oleviin 
kulttuuriresursseihin; välineet, joilla yhteisöt 
voivat luoda elävään perintöön pohjautuvaa 
uutta kulttuurimuistia; digitaalisen sisällön 
säilyttämismenetelmät ja -välineet; 
digitaalisten objektien käytettävyyden 
parantaminen tulevien käyttäjien 
näkökulmasta muuttamatta niiden 
alkuperäistä autenttisuutta, eheyttä ja 
käyttöyhteyttä.

Älykkäät palvelut, joilla tuetaan pääsyä 
digitaalisessa muodossa oleviin 
kulttuuriresursseihin; välineet, joilla yhteisöt 
voivat luoda elävään perintöön pohjautuvaa 
uutta kulttuurimuistia; digitaalisen sisällön 
säilyttämis- ja monipuolistamismenetelmät
ja -välineet; digitaalisten objektien 
käytettävyyden parantaminen tulevien 
käyttäjien näkökulmasta muuttamatta niiden 
alkuperäistä autenttisuutta, eheyttä ja 
käyttöyhteyttä.

Or. en
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Perustelu

EU:n tutkimuspolitiikan olisi edistettävä digitaalisen sisällön tuotannon monipuolistamista, 
jotta pärjättäisiin kasvavan kansainvälisen kilpailun kanssa tällä alalla, josta on nopeasti 
tulossa yksi tärkeimmistä kulttuuriteollisuuksista maailmanlaajuisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 324
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 2 luetelmakohta, 3 

alakohta

– Älykkäät palvelut, joilla tuetaan pääsyä 
digitaalisessa muodossa oleviin 
kulttuuriresursseihin; välineet, joilla yhteisöt 
voivat luoda elävään perintöön pohjautuvaa 
uutta kulttuurimuistia; digitaalisen sisällön 
säilyttämismenetelmät ja -välineet; 
digitaalisten objektien käytettävyyden 
parantaminen tulevien käyttäjien 
näkökulmasta muuttamatta niiden 
alkuperäistä autenttisuutta, eheyttä ja 
käyttöyhteyttä.

Älykkäät palvelut, joilla tuetaan pääsyä 
digitaalisessa muodossa oleviin 
kulttuuriresursseihin; välineet, joilla yhteisöt 
voivat koota ja luoda elävään perintöön 
pohjautuvaa kulttuurimuistia; digitaalisen 
sisällön säilyttämismenetelmät ja -välineet; 
digitaalisten objektien käytettävyyden 
parantaminen tulevien käyttäjien 
näkökulmasta muuttamatta niiden 
alkuperäistä autenttisuutta, eheyttä ja 
käyttöyhteyttä.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 325
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 2 a luetelmakohta (uusi)

– Reaaliaikainen yrityshallinnon ja 
tulosten valvonta. Tehokas ja aktiivinen 
tuki johdon päätöksille, tiedonhaku, -keruu 
ja -jalostaminen.

Or. it

Perustelu

On tärkeää edistää tieto- ja viestintäteknologiasovellusten käyttöä yrityshallinnossa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 326
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 3 luetelmakohta, 1 

alakohta

– Dynaamiset, verkostopainotteiset yrityksiä 
tukevat järjestelmät, joilla luodaan ja 
tarjotaan tuotteita ja palveluja; älykkäiden 
komponenttien hajautettu valvonta ja 
hallinta; digitaaliset 
liiketoimintaekosysteemit (DBE), erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin 
mukautettavat ohjelmistoratkaisut; 
yhteistyöpalvelut hajautettuja työtiloja 
varten; teknologia-avusteinen ryhmäläsnäolo 
(group presence), ryhmäjohtaminen ja 
resurssien yhteiskäytön tuki. 

Dynaamiset, verkostopainotteiset yrityksiä 
tukevat järjestelmät, joilla luodaan ja 
tarjotaan tuotteita ja palveluja; älykkäiden 
komponenttien hajautettu valvonta ja 
hallinta; digitaaliset 
liiketoimintaekosysteemit (DBE), erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin 
mukautettavat ohjelmistoratkaisut; 
yhteistyöpalvelut hajautettuja 
kontekstitietoisia (context-aware) työtiloja 
varten; teknologia-avusteinen ryhmäläsnäolo 
(group presence), ryhmäjohtaminen ja 
resurssien yhteiskäytön tuki; tietojen 
keskinäinen jakaminen ja interaktiiviset 
palvelut.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 327
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 3 luetelmakohta, 2 

alakohta

– Valmistus. Verkotettu älykäs 
ohjaustekniikka tarkkuusvalmistukseen ja 
vähän resursseja kuluttavaan tuotantoon; 
langaton automaatio ja logistiikka laitosten 
nopeaa uudelleenkonfigurointia varten; 
integroidut ympäristöt mallintamista, 
simulointia, presentaatiota ja virtuaalista 
tuotantoa varten; valmistustekniikat 
miniatyrisoituja tieto- ja viestintäteknologian 
järjestelmiä ja kaikentyyppisten materiaalien 
ja objektien kanssa yhteen nivottuja 
järjestelmiä varten.

– Valmistus, perinteinen teollisuus mukaan 
lukien: Verkotettu älykäs ohjaustekniikka 
tarkkuusvalmistukseen ja vähän resursseja 
kuluttavaan tuotantoon; langaton automaatio 
ja logistiikka laitosten nopeaa 
uudelleenkonfigurointia varten; integroidut 
ympäristöt mallintamista, simulointia, 
optimointia, presentaatiota ja virtuaalista 
tuotantoa varten; valmistustekniikat 
miniatyrisoituja tieto- ja viestintäteknologian 
järjestelmiä ja kaikentyyppisten materiaalien 
ja objektien kanssa yhteen nivottuja 
järjestelmiä varten.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 328
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 4 luetelmakohta, 1 

alakohta

– Välineet, jotka tukevat luottamusta tieto-
ja viestintäteknologiaan ja sen sovelluksiin; 
eri kokonaisuuksista koostuvat ja 
monikerroksiset identiteetin 
hallintajärjestelmät; tunnistus- ja 
valtuutustekniikat; järjestelmät, joilla 
vastataan uuden teknisen kehityksen 
synnyttämiin tietosuojatarpeisiin; oikeuksien 
ja hyödykkeiden hallinnointi; välineet 
suojautua verkkouhilta.

– Välineet, jotka tukevat luottamusta tieto-
ja viestintäteknologiaan ja sen sovelluksiin; 
eri kokonaisuuksista koostuvat ja 
monikerroksiset identiteetin 
hallintajärjestelmät; tunnistus- ja 
valtuutustekniikat; järjestelmät, joilla 
vastataan uuden teknisen kehityksen 
synnyttämiin tietosuojatarpeisiin; oikeuksien 
ja hyödykkeiden hallinnointi; välineet 
suojautua roskapostilta ja verkkouhilta.

Or. en

Perustelu

Roskaposti on muuttunut satunnaisesta vaivasta suureksi ongelmaksi sen jälkeen, kun sen 
määrä ja monimutkaisuus on kasvanut valtavasti. Sen kustannukset liike-elämälle ja 
sähköisen viestinnän tehokkaalle toiminnalle kasvavat asteittain. Roskapostin 
torjuntaratkaisut vanhenevat huimaa vauhtia. EU:n on edistettävä asianmukaisten teknisten 
välineiden kehittämistä tämän ilmiön pysäyttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in the name of the Green/efa Group

Tarkistus 329
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 4 luetelmakohta, 1 

alakohta

– Välineet, jotka tukevat luottamusta tieto-
ja viestintäteknologiaan ja sen sovelluksiin; 
eri kokonaisuuksista koostuvat ja 
monikerroksiset identiteetin 
hallintajärjestelmät; tunnistus- ja 
valtuutustekniikat; järjestelmät, joilla 
vastataan uuden teknisen kehityksen 
synnyttämiin tietosuojatarpeisiin; oikeuksien 
ja hyödykkeiden hallinnointi; välineet 
suojautua verkkouhilta

– Välineet, jotka tukevat luottamusta tieto-
ja viestintäteknologiaan ja sen sovelluksiin; 
eri kokonaisuuksista koostuvat ja 
monikerroksiset identiteetin 
hallintajärjestelmät; tunnistus- ja 
valtuutustekniikat; järjestelmät, joilla 
vastataan uuden teknisen kehityksen 
synnyttämiin tietosuojatarpeisiin; oikeuksien 
ja hyödykkeiden hallinnointi 
yhteentoimivuuden ja avoimien 
standardien pohjalta; välineet suojella 
yksityisyyttä verkkouhilta.

Or. en
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Perustelu

Eurooppalaiset yritykset tarvitsevat yhteentoimivuuden turvaa ja avoimia standardeja 
hyötyäkseen täysimääräisesti identiteetin hallintaratkaisuista.  Tällä turvalla vältetään 
vapaan kilpailun epätoivottuja rajoituksia sekä ohjelmisto- että laiteratkaisujen tarjoajien 
osalta. Identiteetin hallinta suojaa nimenomaan yksityisyyttä verkkouhilta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 330
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Toimet, 3 kohta, 4 luetelmakohta, 1 a 

alakohta (uusi)

Viestinnän turvallisuus: Tiedon uudet 
koodaustekniikat ohjelmistojen 
salaustekniikan lisäksi. Laitteistojen 
salausjärjestelmien kehittäminen ja 
arviointi langattomia, satelliittikäyttöisiä tai 
optisia järjestelmiä varten. Pienten ja 
kestävien koodauslaitteiden suunnittelu. 
Saavutettavien turvallisuustasojen 
arviointi. Epäsäännöllisten aaltojen 
(kaoottisten aaltojen) käyttäminen 
lähetyksen turvallisuuden lisäämiseksi. 
Tämän tekniikan hyödyn arviointi ja sen 
integrointi nykyisiin viestintäverkkoihin.  

Or. es

Perustelu

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 331
Liite I, Aihealueet, 3 Tieto- ja viestintäteknologia, Vastaaminen esiin nouseviin tarpeisiin ja 
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ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin, 1 kohta

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat. 
Tavoitteena on stimuloida ja tukea 
monitieteistä huippututkimusta tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvillä esiin 
nousevilla tutkimusaloilla. Painopisteitä: 
miniatyrisoinnin ja tietotekniikan uusien 
rajojen tutkiminen, mukaan luettuna 
esimerkiksi kvantti-ilmiöiden 
hyödyntäminen; verkotettujen 
tietotekniikka- ja viestintäjärjestelmien 
kompleksisuuden hallinta; uusien ratkaisujen 
tutkiminen ja älykkäiden järjestelmien 
kokeilu uusia personoituja tuotteita ja 
palveluja varten.

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat. 
Tavoitteena on stimuloida ja tukea 
monitieteistä huippututkimusta tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvillä esiin 
nousevilla tutkimusaloilla. Painopisteitä: 
miniatyrisoinnin ja tietotekniikan uusien 
rajojen tutkiminen, mukaan luettuna 
esimerkiksi kvantti-ilmiöiden 
hyödyntäminen; verkotettujen 
tietotekniikka- ja viestintäjärjestelmien 
kompleksisuuden hallinta, mukaan lukien 
ohjelmistot; uusien ratkaisujen tutkiminen ja 
älykkäiden järjestelmien kokeilu uusia 
personoituja tuotteita ja palveluja varten.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer in the name of the 
Green/efa Group

Tarkistus 332
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 1 kohta

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa tarjoaviin 
tuotteisiin ja teknologioihin, jotta se kykenisi 
vastaamaan yhtäältä asiakkaiden 
vaatimuksiin ja toisaalta ympäristöä ja 
terveyttä koskeviin sekä muihin 
yhteiskunnallisiin odotuksiin. Tutkimuksella 
on olennainen asema pyrittäessä vastaamaan 
näihin kilpaileviin haasteisiin. 

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa tarjoaviin 
tuotteisiin ja teknologioihin, myös 
ekoteknologioihin, jotta se kykenisi 
vastaamaan yhtäältä asiakkaiden 
vaatimuksiin ja toisaalta ympäristöä ja 
terveyttä koskeviin sekä muihin 
yhteiskunnallisiin odotuksiin. Tutkimuksella 
on olennainen asema pyrittäessä vastaamaan 
näihin kilpaileviin haasteisiin samalla kun 
julkisia varoja on investoitava ensisijaisesti 
sellaiseen tutkimukseen, joka vastaa 
julkisia tarpeita ja painopisteitä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 333
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 1 kohta

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa tarjoaviin 
tuotteisiin ja teknologioihin, jotta se kykenisi 
vastaamaan yhtäältä asiakkaiden 
vaatimuksiin ja toisaalta ympäristöä ja 
terveyttä koskeviin sekä muihin 
yhteiskunnallisiin odotuksiin. Tutkimuksella 
on olennainen asema pyrittäessä vastaamaan 
näihin kilpaileviin haasteisiin. 

Euroopan teollisuus tarvitsee merkittäviä 
innovaatioita kilpailukykynsä 
parantamiseksi. Sen on keskitettävä 
kapasiteettiaan runsaasti lisäarvoa tarjoaviin 
tuotteisiin, prosesseihin ja teknologioihin, 
jotta se kykenisi vastaamaan yhtäältä 
asiakkaiden vaatimuksiin ja toisaalta 
ympäristöä ja terveyttä koskeviin sekä 
muihin yhteiskunnallisiin odotuksiin. 
Tutkimuksella on olennainen asema 
pyrittäessä vastaamaan näihin kilpaileviin 
haasteisiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen 95 uusi versio, jossa espanjankielinen ilmaisu "procedimientos" on korvattu 
ilmaisulla  "procesos". (Muutos ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 334
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 2 kohta

Tämän aihealueen avulla pyritään ennen 
kaikkea nanoteknologian, 
materiaalitieteiden ja uusien 
tuotantomenetelmien toimivaan 
yhdistämiseen. Tarkoituksena on 
maksimoida teollisuuden muutosta tukevat 
vaikutukset ja edistää samalla kestävää 
tuotantoa ja kulutusta. Aihealueella 
tuetaan kaikkia teollisuuden toimia, joilla 
saadaan aikaan synergiaa muiden 
aihealueiden kanssa. Tukea annetaan 
kaikkien tutkimusalojen ja osa-alueiden 
sovelluksille materiaalitieteiden,
tehokkaiden valmistus- ja 
prosessiteknologioiden, 
nanobioteknologian ja nanoelektroniikan 

Tulevaisuuden teollisuuden kilpailukyky on 
suuresti riippuvainen nanoteknologioista ja 
niiden sovelluksista. Nanotieteiden ja -
teknologioiden tutkimus ja teknologinen 
kehitys eri aloilla voivat nopeuttaa 
Euroopan teollisuuden muutosprosessia. 
EU:lla on tunnustettu johtoasema 
nanotieteiden, nanoteknologioiden, 
materiaalien ja tuotantoteknologioiden 
kaltaisilla aloilla. Tarvitaan kuitenkin 
lisäpanostusta, jotta voidaan ylläpitää ja 
parantaa EU:n asemaa 
maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä, 
jolle on ominaista kova kilpailu.
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aloilla.

Or. fr

Perustelu

Tämä aihealue on erityisen laaja. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kuudennesta 
puiteohjelmasta saadut kokemukset osoittavat, että on tarpeen keskittyä ensisijaisesti 
nanotieteisiin ja nanoteknologioihin ja välttää voimavarojen liiallista hajoittamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in the name of the Green/efa Group

Tarkistus 335
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 3 kohta

Keskipitkällä aikavälillä keskitytään eri 
tutkimusaloilta peräisin olevan tietämyksen 
ja osaamisen yhdistämiseen hyödyntäen 
sovelluslähtöisesti tieteen ja teknologian eri 
alojen synergioita. Pitkällä aikavälillä 
aihealueella pyritään hyödyntämään 
nanotieteiden ja -teknologioiden tarjoamat 
valtavat mahdollisuudet aidosti osaamiselle 
rakentuvan teollisuuden ja talouden 
rakentamisessa. Molemmissa tapauksissa on 
keskeisen tärkeää varmistaa tuotetun 
tietämyksen saaminen laajempaan käyttöön 
levittämällä ja hyödyntämällä 
tutkimustuloksia tehokkaasti.

Keskipitkällä aikavälillä keskitytään eri 
tutkimusaloilta peräisin olevan tietämyksen 
ja osaamisen yhdistämiseen hyödyntäen 
sovelluslähtöisesti tieteen ja teknologian eri 
alojen synergioita. Pitkällä aikavälillä 
aihealueella pyritään hyödyntämään 
nanotieteiden ja -teknologioiden tarjoamat 
valtavat mahdollisuudet aidosti osaamiselle 
rakentuvan teollisuuden ja talouden 
rakentamisessa. Molemmissa tapauksissa on 
keskeisen tärkeää varmistaa tuotetun 
tietämyksen saaminen laajempaan käyttöön 
levittämällä ja hyödyntämällä 
tutkimustuloksia tehokkaasti kaikille 
Euroopan kansalaisille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 336
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 3 a kohta (uusi)

Tulevaisuuden teollisuuden kilpailukyky on 
suuresti riippuvainen nanoteknologioista ja 
niiden sovelluksista. Euroopan unioni on 
maailman johtava alue 
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nanoteknologioiden, nanotieteiden, 
materiaalien ja tuotantoteknologioiden 
aloilla. Tätä johtavaa asemaa on syytä 
vahvistaa ja edistettävä uusia toimia 
Euroopan unionin tilanteen 
vakauttamiseksi ja vahvistamiseksi erittäin 
kilpailevassa maailmassa.
Nanotieteiden ja -teknologioiden tutkimus 
ja teknologinen kehitys eri aloilla voivat 
nopeuttaa Euroopan teollisuuden 
muutosprosessia.

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 96 korjaaminen. Euroopan teollisuuden tuleva kilpailukyky on 
suuresti riippuvainen nanoteknologioista ja niiden sovelluksista. Tämän vuoksi nanotieteiden 
ja -teknologioiden tutkimus ja teknologinen kehitys voivat nopeuttaa Euroopan teollisuuden 
muutosprosessia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 337
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Lähestymistapa, 5 kohta

Aihealue on erityisen tärkeä pk-yrityksille, 
koska niillä on sekä alan teknologioihin 
liittyviä tarpeita että tärkeä asema niiden 
kehittämisessä ja käytössä. Pk-yritysten 
kannalta keskeisiä osa-alueita ovat: 
nanoteknologiset instrumentit, välineet ja 
laitteet (koska tällä alalla on runsaasti 
nopeasti kasvavia huipputeknologiaan 
keskittyneitä pk-yrityksiä); tekniset tekstiilit 
(tyypillinen esimerkki perinteisestä alasta, 
jolla on käynnissä moniin pk-yrityksiin 
vaikuttava nopea muutosprosessi); 
avaruusjärjestelmät; mekaaninen teollisuus 
(esim. työstökoneet, joiden osalta 
eurooppalaisilla pk-yrityksillä on johtava 
asema maailmassa) sekä muut alat, joilla 
toimii runsaasti sellaisia pk-yrityksiä, joille 
on hyötyä uusista liiketoimintamalleista, 
materiaaleista ja tuotteista. 

Aihealue on erityisen tärkeä pk-yrityksille, 
koska niillä on sekä alan teknologioihin 
liittyviä tarpeita että tärkeä asema niiden 
kehittämisessä ja käytössä. Pk-yritysten 
kannalta keskeisiä osa-alueita ovat: 
nanoteknologiset instrumentit, välineet ja 
laitteet (koska tällä alalla on runsaasti 
nopeasti kasvavia pk-yrityksiä); tekniset 
tekstiilit (tyypillinen esimerkki perinteisestä 
alasta, jolla on käynnissä moniin pk-
yrityksiin vaikuttava nopea muutosprosessi); 
avaruusjärjestelmät; mekaaninen teollisuus 
(esim. työstökoneet, joiden osalta 
eurooppalaisilla pk-yrityksillä on johtava 
asema maailmassa) sekä muut alat, joilla 
toimii runsaasti sellaisia pk-yrityksiä, joille 
on hyötyä uusista liiketoimintamalleista, 
materiaaleista ja tuotteista.
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Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 97 korjaaminen. Pk-yritykset syntyvät usein yliopistojen tai 
vastaavien tahojen spin-off-yrityksinä, jolloin ne ovat huipputeknologian yrityksiä, vaikka 
näin ei olekaan aina. Täten on parempi poistaa termi "huipputeknologia", jotta ulkopuolelle 
eivät jäisi yritykset, jotka haluavat olla mukana tässä linjassa, vaikka eivät edusta 
huipputeknologiaa, ja jotta korkean lisäarvon omaavat tuotteet ja palvelut voidaan ottaa 
mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer in the name of the 
Green/efa Group

Tarkistus 338
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Nanotieteet ja nanoteknologia, 3 kohta 

Lisäksi tutkimustoiminnassa keskitytään 
nanoteknologiaan liittyviin yleisempiin 
haasteisiin, sekä sen yhteiskunnallisiin 
reunaehtoihin ja hyväksyttävyyteen. Tältä 
osin tutkimus kohdistuu kaikkiin 
riskinarvioinnin eri aspekteihin (esim. 
nanomittakaavan rakenteiden toksikologia ja 
ekotoksikologia) sekä turvallisuuteen, 
nomenklatuuriin, metrologiaan ja 
standardeihin, joiden merkitys on jatkuvasti 
kasvamassa pyrittäessä saamaan aikaan 
teollisia sovelluksia. Niin ikään 
käynnistetään toimia, joiden tarkoituksena 
on perustaa erityisiä nanotieteiden ja  
teknologian tieto- ja asiantuntijakeskuksia 
sekä yksikkö, joka vastaa keskitetysti 
komission nanoteknologiaa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa esitetyn integroidun 
ja vastuullisen toimintamallin toteutuksesta.

Lisäksi tutkimustoiminnassa keskitytään 
nanoteknologiaan liittyviin yleisempiin 
haasteisiin, sekä sen yhteiskunnallisiin 
reunaehtoihin puuttumalla laajempiin 
sosiaalisiin ja eettisiin kysymyksiin ja 
nanoteknologian hyväksyttävyyteen. Tältä 
osin tutkimus kohdistuu kaikkiin 
riskinarvioinnin eri aspekteihin (esim. 
nanomittakaavan rakenteiden toksikologia ja 
ekotoksikologia) sekä turvallisuuteen, 
nomenklatuuriin, metrologiaan ja 
standardeihin, joiden merkitys on jatkuvasti 
kasvamassa pyrittäessä saamaan aikaan 
teollisia sovelluksia. Niin ikään 
käynnistetään toimia, joiden tarkoituksena 
on perustaa erityisiä nanotieteiden ja -
teknologian tieto- ja asiantuntijakeskuksia 
sekä yksikkö, joka vastaa keskitetysti 
komission nanoteknologiaa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa esitetyn integroidun 
ja vastuullisen toimintamallin toteutuksesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 339
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 
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Toimet, Materiaalit, 1 kohta 

Uudet ja entistä älykkäämmät materiaalit, 
jotka tarjoavat uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja enemmän suorituskykyä, 
ovat yhä tärkeämpiä teollisuuden 
kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen 
kannalta. Valmistusteollisuuden uusissa 
toimintamalleissa tuotteiden arvoa ja 
suorituskykyä lisätään yhä useammin 
ensisijaisesti materiaaleja – eikä 
prosessoinnin eri vaiheita – kehittämällä.

Uudet, optimoidut ja entistä älykkäämmät 
materiaalit, esimerkiksi komposiitit, jotka 
tarjoavat uusia toiminnallisia ominaisuuksia 
ja enemmän suorituskykyä, ovat yhä 
tärkeämpiä teollisuuden kilpailukyvyn ja 
kestävän kehityksen kannalta. 
Valmistusteollisuuden uusissa 
toimintamalleissa tuotteiden arvoa ja 
suorituskykyä lisätään yhä useammin 
ensisijaisesti materiaaleja – eikä 
prosessoinnin eri vaiheita – kehittämällä.

Or. fr

Perustelu

Komposiitteja tutkitaan yhtä paljon kuin metalleja ja tutkimukset koskevat erityisesti 
komposiitteihin liittyviä ongelmia (liimaus jne.), joita ei taas esiinny metallien kokoonpanossa 
(juottaminen jne.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 340
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Materiaalit, 2 kohta 

Materiaaleja koskevassa tutkimuksessa 
keskitytään älykkäiden ja ominaisuuksiltaan 
räätälöityjen uusien materiaalien 
kehittämiseen. Tämä edellyttää materiaalien 
luontaisten ominaisuuksien, prosessoinnin ja 
tuotannon älykästä hallintaa sekä 
mahdollisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista 
materiaalien koko elinkaaren aikana. 
Painopistealueena on uusien kehittyneiden 
materiaalien, erityisesti entistä 
suorituskykyisempien nano-, bio- ja 
hybridimateriaalien, aikaansaaminen nano-
ja bioteknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien sekä ”luonnosta 
oppimisen” avulla. 

Materiaaleja koskevassa tutkimuksessa 
keskitytään älykkäiden ja ominaisuuksiltaan 
räätälöityjen uusien materiaalien 
kehittämiseen. Tämä edellyttää materiaalien 
luontaisten ominaisuuksien, prosessoinnin ja 
tuotannon älykästä hallintaa sekä 
mahdollisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista 
materiaalien koko elinkaaren aikana. 
Painopistealueena on uusien kehittyneiden 
materiaalien, erityisesti entistä 
suorituskykyisempien nano-, bio-, keino- ja 
hybridimateriaalien, aikaansaaminen nano-
ja bioteknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien sekä ”luonnosta 
oppimisen” avulla.

Or. es
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Perustelu

Ymmärrettävyyden parantamiseksi esittelijä ehdottaa aikaisemman tarkistuksensa 100 
ilmaisun "metamateriaalien" korvaamista ilmaisulla "keinomateriaalien". 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 341
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Uudet tuotantoteknologiat, 1 kohta 

Valmistuksessa tarvitaan uutta 
lähestymistapaa, jotta EU:n teollisuus 
pystyisi muuntumaan runsaasti 
luonnonvaroja kuluttavasta teollisuudesta 
osaamisintensiiviseksi teollisuudeksi. Tämä 
edellyttää kokonaan uudenlaista 
asennoitumista uuden tietämyksen jatkuvaan 
hankkimiseen sekä sen käyttöön, 
suojaamiseen ja rahoitukseen. On muun 
muassa edistettävä kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja. Tätä varten on luotava 
oikeanlaiset olosuhteet jatkuvalle 
innovoinnille (teollisessa toiminnassa sekä 
tuotantojärjestelmissä, mukaan luettuina 
rakentaminen, laitteet ja palvelut) sekä 
yleisten tuotantoresurssien (teknologioiden, 
organisaatioiden ja tuotantolaitteiden) 
kehittämiselle. Samanaikaisesti on täytettävä 
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Tämä edellyttää kokonaan uudenlaista 
asennoitumista uuden tietämyksen jatkuvaan 
hankkimiseen sekä sen käyttöön, 
suojaamiseen ja rahoitukseen. On muun 
muassa edistettävä kestäviä tuotanto- ja 
kulutustapoja. Tämä edellyttää kokonaan 
uudenlaista asennoitumista uuden 
tietämyksen jatkuvaan hankkimiseen sekä 
sen käyttöön, suojaamiseen ja rahoitukseen. 
On muun muassa edistettävä kestäviä 
tuotanto- ja kulutustapoja. Tätä varten on 
luotava oikeanlaiset olosuhteet jatkuvalle 
innovoinnille (teollisessa toiminnassa sekä 
tuotantojärjestelmissä, mukaan luettuina 
rakentaminen, laitteet ja palvelut) sekä 
yleisten tuotantoresurssien (teknologioiden, 
organisaatioiden ja tuotantolaitteiden) 
kehittämiselle. Samanaikaisesti on täytettävä 
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset, 
etenkin komposiitteja koskevat 
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Komposiitteja tutkitaan yhtä paljon kuin metalleja, ja tutkimukset koskevat erityisesti 
komposiitteihin liittyviä ongelmia (liimaus jne.), joita ei taas esiinny metallien kokoonpanossa 
(juottaminen jne.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 342
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Uudet tuotantoteknologiat, 2 kohta 
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Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 
validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden ja 
prosessien elinkaareen liittyvät näkökohdat; 
mukautuvat tuotantojärjestelmät, joiden 
avulla voidaan poistaa nykyisiä prosessien 
rajoituksia ja mahdollistaa uusien valmistus-
ja prosessointimenetelmien käyttö; 
verkotettu tuotanto, jonka avulla voidaan 
kehittää välineitä ja menetelmiä 
maailmanlaajuisia yhteistyössä toteutettavia 
ja lisäarvoa tuottavia toimintoja varten; 
välineet, joiden avulla uudet teknologiat 
voidaan nopeasti siirtää ja integroida 
valmistusprosessien suunnitteluun ja 
toteutukseen; nano-, bio-, informaatio- ja 
kognitiivisten teknologioiden konvergenssin 
hyödyntäminen uusien tuotteiden ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä 
mahdollisessa uusien teollisuudenalojen 
luomisessa.

Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 
validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden ja 
prosessien elinkaareen liittyvät näkökohdat; 
mukautuvat tuotantojärjestelmät, joiden 
avulla voidaan poistaa nykyisiä prosessien 
rajoituksia ja mahdollistaa uusien tai 
parannettujen valmistus- ja 
prosessointimenetelmien käyttö; verkotettu 
tuotanto, jonka avulla voidaan kehittää 
välineitä ja menetelmiä maailmanlaajuisia 
yhteistyössä toteutettavia ja lisäarvoa 
tuottavia toimintoja varten; välineet, joiden 
avulla uudet teknologiat voidaan nopeasti 
siirtää ja integroida valmistusprosessien 
suunnitteluun ja toteutukseen; nano-, bio-, 
informaatio- ja kognitiivisten teknologioiden 
konvergenssin hyödyntäminen uusien 
tuotteiden ja teknisten ratkaisujen 
kehittämisessä sekä mahdollisessa uusien 
teollisuudenalojen luomisessa. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten 
yhdentämiseen tarjontaketjujen uusiin 
tarpeisiin sekä korkean teknologian pk-
yritysten perustamisen rohkaisemiseen 
välttämättömänä edellytyksenä 
perusteelliselle teollisuuden muutokselle. 
Tähän on osoitettava vähintään 
20 prosenttia tähän painopistealueeseen 
suunnatusta budjetista. 

Or. es

Perustelu

Aikaisempaa tarkistusta 102 on korjattu sisällyttämällä pk-yritykset perinteisiin aloihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 343
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Uudet tuotantoteknologiat, 2 kohta 

Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 

Tutkimuksen kohteena ovat useat eri 
osatekijät: sellaisten uusien teollisten 
mallien ja strategioiden kehittäminen ja 
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validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden ja 
prosessien elinkaareen liittyvät näkökohdat; 
mukautuvat tuotantojärjestelmät, joiden 
avulla voidaan poistaa nykyisiä prosessien 
rajoituksia ja mahdollistaa uusien valmistus-
ja prosessointimenetelmien käyttö; 
verkotettu tuotanto, jonka avulla voidaan 
kehittää välineitä ja menetelmiä 
maailmanlaajuisia yhteistyössä toteutettavia 
ja lisäarvoa tuottavia toimintoja varten; 
välineet, joiden avulla uudet teknologiat 
voidaan nopeasti siirtää ja integroida 
valmistusprosessien suunnitteluun ja 
toteutukseen; nano-, bio-, informaatio- ja 
kognitiivisten teknologioiden konvergenssin 
hyödyntäminen uusien tuotteiden ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä 
mahdollisessa uusien teollisuudenalojen 
luomisessa.

validointi, jotka kattavat kaikki tuotteiden ja 
prosessien elinkaareen liittyvät näkökohdat; 
mukautuvat tuotantojärjestelmät, joiden 
avulla voidaan poistaa nykyisiä prosessien 
rajoituksia ja mahdollistaa uusien valmistus-
ja prosessointimenetelmien käyttö; 
verkotettu tuotanto, jonka avulla voidaan 
kehittää välineitä ja menetelmiä 
maailmanlaajuisia yhteistyössä toteutettavia 
ja lisäarvoa tuottavia toimintoja varten; 
välineet, joiden avulla uudet teknologiat 
voidaan nopeasti siirtää ja integroida 
valmistusprosessien suunnitteluun ja 
toteutukseen; monitieteellisten 
tutkimusverkkojen hyödyntäminen ja nano-
, bio-, informaatio- ja kognitiivisten 
teknologioiden konvergenssin 
hyödyntäminen uusien 
hybriditeknologioiden, tuotteiden ja 
teknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä 
mahdollisessa uusien teollisuudenalojen 
luomisessa.

Or. en

Perustelu

Nanotieteet ja -teknologiat ovat luonteeltaan monitieteellisiä. Näin ollen yksi 
pääedellytyksistä innovaatiolle tällä tutkimusalalla on monitieteellisen tutkimuksen, 
opetuksen ja koulutuksen verkostojen kehittäminen siten, että yhdistetään useita tieteen aloja, 
kuten nanoteknologiat, materiaalitieteet, insinööritiede, tieto- ja viestintätekniikat, geologia 
ja ympäristötieteet.   Tavoitteena on kehittää uusia hybriditeknologioiota ja saavuttaa vahva 
risteymä eri tieteenalojen välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 344
Liite I, Aihealueet, 4 Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, 

Toimet, Teknologioiden integrointi teollisia sovelluksia varten, 2 kohta

Tätä koskevassa tutkimuksessa keskitytään 
uusiin sovelluksiin sekä uudenlaisiin, 
merkittäviä edistysaskeleita mahdollistaviin 
ratkaisuihin, joilla voidaan vastata keskeisiin 
haasteisiin. Lisäksi tutkimus kohdistetaan 
niihin TTK-tarpeisiin, joita eri 
eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat 

Tätä koskevassa tutkimuksessa keskitytään 
uusiin sovelluksiin sekä uudenlaisiin, 
merkittäviä edistysaskeleita mahdollistaviin 
ratkaisuihin, joilla voidaan vastata keskeisiin 
haasteisiin. Lisäksi tutkimus kohdistetaan 
niihin TTK-tarpeisiin, joita eri 
eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat 
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määrittäneet. Uuden tietämyksen sekä 
uusien nano-, materiaali- ja 
tuotantoteknologioiden integrointia sekä 
alakohtaisiin että poikkialaisiin sovelluksiin 
tuetaan muun muassa terveydenhuollon, 
rakentamisen, avaruusteollisuuden, 
liikenteen, energiahuollon, kemian, 
ympäristön, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, 
massan- ja paperintuotannon sekä 
koneenrakennuksen aloilla ja lisäksi 
luonteeltaan yleisemmällä työturvallisuuden 
alalla. 

määrittäneet. Uuden tietämyksen sekä 
uusien nano-, materiaali- ja 
tuotantoteknologioiden integrointia sekä 
alakohtaisiin että poikkialaisiin sovelluksiin 
tuetaan muun muassa terveydenhuollon, 
elintarvikkeiden jalostuksen, rakentamisen 
(myös asuinrakentamisen), 
avaruusteollisuuden, liikenteen, 
energiahuollon, kemian, ympäristön, 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, 
jalkineteollisuuden, massan- ja 
paperintuotannon sekä koneenrakennuksen 
aloilla ja lisäksi luonteeltaan yleisemmällä 
työturvallisuuden alalla.

Or. es

Perustelu

Ei pidä jättää ulkopuolelle teollisuudenaloja, jotka voivat hyötyä tämän alan tutkimuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 345
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Tavoite

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi, monipuoliseen 
energialähteiden ja energiankantajien 
valikoimaan perustuvaksi järjestelmäksi 
sekä parantaa energiatehokkuutta. Näin 
voidaan vastata energiansaannin varmuuteen 
ja ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
maailman kestävimmäksi 
energiatehokkaaksi ja vähiten fossiilisista 
polttoaineista riippuvaiseksi taloudeksi 
vuoteen 2020 mennessä; tällainen kestävä 
energiatalous edellyttää, että vähäiset 
tutkimusresurssit keskitetään lähinnä 
monipuoliseen uusiutuvien 
energianlähteiden ja –kantajien valikoimaan
ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä 
energiansäästöteknologioihin, joilla 
voidaan vastata nopeasti energiansaannin 
varmuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviin 
polttaviin haasteisiin ja parantaa samalla 
Euroopan kestävän energia-alan 
kilpailukykyä.

Or. en



PE 374.414v01-00 16/97 AM\619004FI.doc

FI

Perustelu

Seitsemännen puiteohjelman on autettava EU:ta voittamaan riippuvaisuutensa öljystä ja 
tulemaan maailman energiatehokkaimmaksi taloudeksi.  Muut EU:n suhteellisen rajoitetut 
tutkimus- ja kehittämisvarat on siksi keskitettävä niihin teknologian muotoihin, jotka 
sellaisinaan vastaavat suuressa määrin objektiivisia kriteerejä, joita ovat: EU:n 
energiariippuvuuden vähentäminen, tuontienergian määrän rajoittaminen ja useat 
energiapoliittiset ongelmat, CO2-päästöjen nopea rajoittaminen sekä EU:n yleisen 
kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkojen luomisen edistäminen lyhyellä aikavälillä. 
Julkiset tutkimusmäärärahat olisi sen vuoksi ensisijaisesti käytettävä uusiutuviin 
energialähteisiin ja energiatehokkuutta- ja säilyttämistä koskeviin teknologioihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 346
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Tavoite

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi, monipuoliseen 
energialähteiden ja energiankantajien 
valikoimaan perustuvaksi järjestelmäksi 
sekä parantaa energiatehokkuutta. Näin 
voidaan vastata energiansaannin varmuuteen 
ja ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi ja tuontipolttoaineista 
riippumattomammaksi, monipuoliseen 
pilaamattomien, erityisesti uusiutuvien, 
energianlähteiden ja –kantajien valikoimaan 
perustuvaksi järjestelmäksi sekä parantaa 
energiatehokkuutta, vahvistaa 
monimuototuotantoa, kulutuksen 
järkiperäistämistä ja energian varastointia, 
jotta voidaan vastata energiansaannin 
varmuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviin 
polttaviin haasteisiin ja parantaa samalla 
Euroopan energia-alan kilpailukykyä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 735.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 347
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Tavoite

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi, monipuoliseen 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä 
kestävämmäksi, monipuoliseen 
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energialähteiden ja energiankantajien 
valikoimaan perustuvaksi järjestelmäksi 
sekä parantaa energiatehokkuutta. Näin 
voidaan vastata energiansaannin varmuuteen 
ja ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

energianlähteiden (erityisesti uusiutuvien) ja 
–kantajien valikoimaan perustuvaksi 
järjestelmäksi sekä parantaa 
energiatehokkuutta, jotta voidaan vastata 
energiansaannin varmuuteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyviin polttaviin 
haasteisiin ja parantaa samalla Euroopan 
energia-alan kilpailukykyä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus korvaa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyn tarkistuksen AM 738.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 348
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Tavoite, 1 a kohta (uusi)

Hajautetut teknologiat, jotka perustuvat 
uusiutuvien energianlähteiden 
monipuoliseen valikoimaan, voivat lisäksi 
vähentää infrastruktuurin siirto- ja 
jakelukustannuksia, ja ne tulevat olemaan 
hyvin tärkeitä pyrittäessä 
energiatehokkaimmaksi taloudeksi.

Or. en

Perustelu

Hajautettu älykäs jakeluverkko saattaa olla tarpeen luotettavan energiansaannin 
varmistamiseksi ja siirron ja jakelun yhteydessä syntyvän energiahävikin pienentämiseksi. 
Pitkällä aikavälillä hajautettu energiajärjestelmä saattaa myös leikata kuljetuskustannuksia 
ja stimuloida innovaatiota sekä tarjota työpaikkamahdollisuuksia paikallisella ja alueellisella 
tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 349
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Lähestymistapa, 1 kohta

Nykyiset ennusteet osoittavat useimpien 
keskeisten energiaindikaattoreiden (esim. 
energiankulutus, riippuvuus fossiilisista 

Nykyiset ennusteet osoittavat useimpien 
keskeisten energiaindikaattoreiden (esim. 
energiankulutus, riippuvuus fossiilisista 
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polttoaineista, riippuvuus tuontienergiasta, 
hiilidioksidipäästöt, energian hinnat) 
kehittyvän väärään suuntaan sekä EU:ssa 
että vielä suuremmassa määrin 
maailmanlaajuisesti. Energia-alan 
tutkimuksella voidaan edesauttaa tämän 
kehityssuunnan kääntämistä ja löytää 
tasapaino nykyisten energiateknologioiden 
ja -lähteiden tehokkuuden parantamisen, 
kohtuuhintaisuuden, hyväksyttävyyden ja 
turvallisuuden välillä. Samalla pyritään 
saamaan aikaan pidemmän aikavälin 
paradigmamuutos tavassa, jolla Eurooppa 
tuottaa ja kuluttaa energiaa. Energia-alan 
tutkimus vaikuttaa siis suoraan EU:n 
politiikan onnistumiseen ja erityisesti 
energiankulutuksen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista 
koskevien EU:n nykyisten ja tulevien 
tavoitteiden saavuttamiseen.

polttoaineista, riippuvuus tuontienergiasta, 
hiilidioksidipäästöt, energian hinnat) 
kehittyvän väärään suuntaan sekä EU:ssa 
että vielä suuremmassa määrin 
maailmanlaajuisesti. Energia-alan 
tutkimuksella voidaan edesauttaa tämän 
kehityssuunnan kääntämistä ja löytää 
tasapaino nykyisten energiateknologioiden 
ja -lähteiden tehokkuuden parantamisen, 
kohtuuhintaisuuden, hyväksyttävyyden ja 
turvallisuuden välillä. Samalla pyritään 
saamaan aikaan pidemmän aikavälin 
paradigmamuutos tavassa, jolla Eurooppa 
tuottaa ja kuluttaa energiaa. Energia-alan 
tutkimus vaikuttaa siis suoraan EU:n 
politiikan onnistumiseen ja erityisesti 
energiankulutuksen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista 
koskevien EU:n nykyisten ja tulevien 
tavoitteiden sekä kansalaisille ja yrityksille 
kohtuullisten energiahintojen 
saavuttamiseen.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, että energiatutkimus auttaa pitkällä aikavälillä takaamaan kohtuulliset 
energiahinnat kansalaisille ja yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 350
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Lähestymistapa, 3 kohta

Yksi tämän aihealueen tärkeistä tavoitteista 
on Euroopan energiasektorin kilpailukyvyn 
parantaminen, jotta se voisi vastata ankaraan 
maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tavoitteena 
on luoda Euroopan teollisuudelle 
edellytykset saavuttaa johtava asema 
maailmassa tai säilyttää jo hankittu 
johtoasema keskeisten 
energiateknologioiden alalla. Erityisesti pk-
yritykset ovat avainasemassa energia-alalla: 
niillä on elintärkeä asema energiaketjussa ja 
ne ovat keskeinen innovaatioita edistävä 

Yksi tämän aihealueen tärkeistä tavoitteista 
on Euroopan energiasektorin kilpailukyvyn 
parantaminen, jotta se voisi vastata ankaraan 
maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tavoitteena 
on luoda Euroopan teollisuudelle 
edellytykset saavuttaa johtava asema 
maailmassa tai säilyttää jo hankittu 
johtoasema keskeisten 
energiateknologioiden alalla. Tämä johtava 
asema voidaan suojata voimakkaalta 
kilpailulta ainoastaan huomattavilla 
investoinneilla tutkimus- ja kehitystyöhön.
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voima. Niiden laajamittainen osallistuminen 
tutkimus- ja demonstrointitoimiin on 
olennaisen tärkeää, ja sitä edistetään 
aktiivisesti. 

Erityisesti pk-yritykset ovat avainasemassa 
energia-alalla: niillä on elintärkeä asema 
energiaketjussa ja ne ovat keskeinen 
innovaatioita edistävä voima. Niiden 
laajamittainen osallistuminen tutkimus- ja 
demonstrointitoimiin on olennaisen tärkeää, 
ja sitä edistetään aktiivisesti.

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tutkimus- ja kehitystyöhön tehtävät huomattavat investoinnit 
edesauttavat Euroopan johtavan aseman turvaamista maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 351
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, -1 kohta (uusi)

Energia-alan rahoituksen myöntämisen on 
perustuttava vaatimuksiin, joiden 
perusteella energiateknologian muotoja 
voidaan arvioida sen kannalta, missä 
määrin ne pystyvät auttamaan EU:ta 
saavuttamaan energiatavoitteensa. 
Tavoitteena on energia-ala, joka on 
kilpailukykyinen, ympäristön kannalta 
kestävä ja turvallinen. Tätä aihetta 
koskevat EU:n suhteellisen rajoitetut 
tutkimus- ja kehittämisvarat on keskitettävä 
niihin teknologian muotoihin, jotka voivat 
nopeasti vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Or. en

Perustelu

Muuta kuin ydinvoimaa koskevat EU:n suhteellisen rajoitetut tutkimus- ja kehittämisvarat on
keskitettävä niihin teknologian muotoihin, jotka sellaisinaan vastaavat suuressa määrin 
objektiivisia kriteerejä, joita ovat: EU:n energiariippuvuuden vähentäminen, tuontienergian 
määrän rajoittaminen ja useat energiapoliittiset ongelmat, CO2-päästöjen nopea 
rajoittaminen sekä EU:n yleisen kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen lyhyellä aikavälillä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 352
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, - 1 a kohta (uusi)

Toimet esitetään tärkeysjärjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Etusijalle on asetettava teknologiat, joiden tuloksena Euroopan energia-ala muuttuu nopeasti 
kestäväksi ja varmaksi. Lisäksi on huomioitava aikaisempi rahoitus ja kaupallisen alan kyky 
rahoittaa kehitystä. Näiden seikkojen valossa suositetaan, että energia-alalle laaditaan 
luettelo, jossa toimet ovat tärkeysjärjestyksessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 353
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, -1 b kohta (uusi)

Jokaista energiateknologian tutkimuksen 
muotoa varten vahvistetaan selkeä erillinen 
budjettikohta.

Or. en

Perustelu

Tulevaan puiteohjelmaan olisi sisällytettävä selkeä erillinen budjettikohta, mitä käytäntöä 
noudatettiin neljännessä puiteohjelmassa (1995–1998), jossa uusiutuvalla energialla, 
energiatehokkuudella ja fossiilisella energialla oli kullakin oma budjettikohtansa. Sen lisäksi, 
että se lisää sijoittajien tuntemaa luottamusta ja parantaa suunnittelua, se antaa 
parlamentille ja suurelle yleisölle tarkempaa määrällistä tietoa siitä, kuinka EU käyttää 
veronmaksajiensa varoja. Erilliset budjettikohdat edistävät näin ollen läpinäkyvyyttä ja 
valvontaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 354
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, -1 c kohta (uusi)

Tämän aihealueen määrärahoista 
käytetään 20 prosenttia tutkimukseen, joka 
liittyy suoraan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön liittyvään tutkimukseen, 
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60 prosenttia käytetään uusiutuvaan 
energiaan, 9 prosenttia älykkäisiin 
energiaverkkoihin, 3 prosenttia 
päätöksentekoa tukevaan tietämykseen 
liittyvään tutkimukseen, 4 prosenttia vetyyn 
ja polttokennoihin ja 4 prosenttia hiilen 
talteenottoon ja varastointiin.

Or. en

Perustelu

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 355
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, -1 kohta (uusi)

Energiatehokkuus ja energiansäästö
Tarjolla olevat mittavat mahdollisuudet 
energiansäästöön ja energiatehokkuuden 
parantamiseen on hyödynnettävä 
optimoimalla, validoimalla ja 
demonstroimalla uusia ratkaisuja ja 
teknologioita, joita voidaan käyttää 
rakennuksissa, palveluissa ja 
teollisuudessa. Tähän sisältyvät 
energiatehokkuutta edistävien kestävien 
strategioiden ja teknologioiden 
yhdisteleminen, uusiutuvien 
energialähteiden käyttö, 
monimuototuotanto sekä 
kysynnänhallintajärjestelmien 
laajamittainen käyttöönotto kaupungeissa 
ja taajamissa. Tarvittavia laajamittaisia 
toimia voidaan tukea innovatiivisella t&k-
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työllä, jossa tarkastellaan yksittäisiä 
komponentteja tai teknologioita, esim. 
monimuototuotantoa tai ekologista 
rakentamista. Keskeisenä tavoitteena on 
paikallisyhteisöjen energiajärjestelmien 
optimointi siten, että yhtäältä vähennetään 
merkittävästi energian kysyntää ja toisaalta 
otetaan käyttöön edullisin ja kestävin 
energiahuoltoratkaisu. Tähän voi kuulua 
esimerkiksi uusien polttoaineiden käyttö 
tietyissä ajoneuvokannoissa.

Or. en

Parlamentti ehdottaa tämän kohdan siirtämistä komission alkuperäisen tekstin 8 kohdasta -1 
kohdaksi.

Perustelu

Tämä tarkistus on vain muutos lueteltujen toimien järjestykseen. Etusijalle on asetettava 
teknologiat, joiden tuloksena Euroopan energia-ala muuttuu nopeasti kestäväksi ja varmaksi. 
Energiansäästön ja energiatehokkuuden myönnetään olevan ykkössijalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 356
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Vety ja polttokennot

Vetyä ja polttokennoja käsittelevän 
eurooppalaisen teknologiayhteisön laatima 
integroitu tutkimus- ja käyttöönottostrategia
luo pohjan liikenteessä käytettäviä sekä
kiinteitä ja kannettavia sovelluksia 
koskevalle strategiselle ja integroidulle 
ohjelmalle, jonka avulla pyritään luomaan 
vankka teknologiaperusta kilpailukykyisen 
polttokenno- ja vetyalan tuotanto- ja 
laiteteollisuuden rakentamiselle EU:ssa. 
Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimet: 
perus- ja soveltava tutkimus ja teknologian 
kehittäminen; laajamittaiset 
demonstrointihankkeet (”kärkihankkeet”) 
tutkimustulosten validoimiseksi ja 
palautteen saamiseksi jatkotutkimusta 
varten; poikkialaiset ja sosioekonomiset 
tutkimustoimet, joilla tuetaan toimivia 
siirtymästrategioita ja luodaan rationaalinen 

Integroitu tutkimus luo pohjan kiinteitä ja 
kannettavia sovelluksia koskevalle 
strategiselle ja integroidulle ohjelmalle, joka 
perustuu uusiutuville energialähteille ja
jonka avulla pyritään luomaan vankka 
teknologiaperusta kilpailukykyisen 
polttokenno- ja vetyalan tuotanto- ja 
laiteteollisuuden rakentamiselle EU:ssa. 
Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimet: 
perus- ja soveltava tutkimus ja teknologian 
kehittäminen; laajamittaiset 
demonstrointihankkeet (”kärkihankkeet”) 
tutkimustulosten validoimiseksi ja 
palautteen saamiseksi jatkotutkimusta 
varten; poikkialaiset ja sosioekonomiset 
tutkimustoimet, joilla tuetaan toimivia 
siirtymästrategioita ja luodaan rationaalinen 
pohja poliittiselle päätöksenteolle ja 
markkinoiden toimintaedellytysten 
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pohja poliittiselle päätöksenteolle ja 
markkinoiden toimintaedellytysten 
kehittämiselle. Ohjelmaan sisältyvät 
teollisuuden soveltava tutkimus, 
demonstrointi ja monialaiset toimet olisi 
mieluiten toteutettava yhteisen teknologia-
aloitteen kautta. Tätä strategisesti johdettua, 
tavoitelähtöistä toimintaa täydennetään 
perustutkimukseen suuntautuvalla 
tutkimusyhteistyöllä, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan läpimurtoja kriittisten 
materiaalien, prosessien ja kehittyvien 
teknologioiden alalla. Toimia koordinoidaan 
tiiviisti.

kehittämiselle. Ohjelmaan sisältyvät 
teollisuuden soveltava tutkimus, 
demonstrointi ja monialaiset toimet olisi 
mieluiten toteutettava yhteisen teknologia-
aloitteen kautta. Tätä strategisesti johdettua, 
tavoitelähtöistä toimintaa täydennetään 
perustutkimukseen suuntautuvalla 
tutkimusyhteistyöllä, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan läpimurtoja kriittisten 
materiaalien, prosessien ja kehittyvien 
teknologioiden alalla. Toimia koordinoidaan 
tiiviisti.

Or. en

(Parlamentti ehdottaa tämän kohdan siirtämistä komission alkuperäisen tekstin 1 kohdasta 6 
kohdan "Puhtaat hiiliteknologiat" jälkeen.)

Perustelu

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

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

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 357
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, 1 a kohta (uusi)

Uusiutuvat energialähteet
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Or. en

Perustelu

Etusijalle on asetettava teknologiat, joiden tuloksena Euroopan energia-ala muuttuu nopeasti 
kestäväksi ja varmaksi. Lisäksi on huomioitava aikaisempi rahoitus ja kaupallisen alan kyky 
rahoittaa kehitystä. On varmaa, että uusiutuvia energianlähteitä kehitetään valtavasti 
tulevina vuosina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 358
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
erilaisiin alueellisiin olosuhteisiin soveltuvia 
integroituja teknologioita sähkön 
tuottamiseksi uusiutuvista energialähteistä, 
jotta voitaisiin tarjota keinoja kasvattaa 
merkittävästi uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta EU:n 
sähköntuotannossa. Tutkimuksen avulla olisi 
parannettava muuntamisen 
kokonaishyötysuhdetta, alennettava 
merkittävästi sähkön hintaa, parannettava
prosessien luotettavuutta ja vähennettävä 
entisestään ympäristövaikutuksia. Etusijalla 
ovat aurinkosähkö, tuulisähkö ja 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettava sähkö. 
Tutkimuksessa pyritään myös 
hyödyntämään muiden uusiutuvien 
energialähteiden kaikki mahdollisuudet: 
tällaisia energialähteitä ovat geoterminen 
energia, aurinkolämpö, merienergia ja 
pienvesivoima.

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
erilaisiin alueellisiin olosuhteisiin soveltuvia 
integroituja teknologioita sähkön
tuottamiseksi uusiutuvista energialähteistä, 
jotta voitaisiin tarjota keinoja kasvattaa 
merkittävästi uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta EU:n 
sähköntuotannossa. Tutkimuksen avulla olisi 
parannettava muuntamisen 
kokonaishyötysuhdetta, alennettava 
merkittävästi sähkön hintaa, parannettava 
prosessien luotettavuutta ja vähennettävä 
entisestään ympäristövaikutuksia. Etusijalla 
ovat aurinkosähkö, tuulisähkö ja 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettava sähkö.
Tutkimuksessa pyritään myös 
hyödyntämään muiden uusiutuvien 
energialähteiden kaikki mahdollisuudet: 
tällaisia energialähteitä ovat geoterminen 
energia, aurinkolämpö, merienergia ja 
vesivoima.

Or. de

Perustelu

Ei vain pienvesivoima vaan myös suuret vesivoimalat lukeutuvat uusiutuviin energialähteisiin, 
joiden osuutta sähköntuotantoon on tulevina vuosina tuntuvasti lisättävä. Vesivoimaa koskeva 
tutkimus suuntautuu ennen kaikkea voimaloiden tehokkuuden lisäämiseen, käytettävissä 
olevien mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen sekä kestävyyden kehittämiseen. Tämä 
koskee sekä pien- että suurvesivoimaa. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista rajata tutkimuksen 
edistämistä koskemaan vain pienvesivoimaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 359
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Uusiutuviin energialähteisiin perustuva 

polttoainetuotanto

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
parannettuja muuntamisteknologioita 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettujen kiinteiden, 
nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden, 
erityisesti liikenteen biopolttoaineiden, 
kestävää tuotantoa ja tarjontaketjuja varten. 
Tutkimuksessa olisi painotettava 
uudentyyppisiä biopolttoaineita sekä 
nykyisten biopolttoaineiden uusia tuotanto-
ja jakelukanavia, mukaan luettuna energian 
ja muiden lisäarvotuotteiden yhteistuotanto 
biojalostamoissa. Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa hiilipäästöihin liittyviä hyötyjä 
koko energialähteestä käyttäjään ulottuvan 
toimitusketjun osalta, ja siinä keskitytään 
energiatehokkuuden parantamiseen, 
teknologian integroinnin edistämiseen ja 
raaka-aineiden käyttöön. Muita käsiteltäviä 
aiheita ovat raaka-ainelogistiikka, 
esinormatiivinen tutkimus ja standardointi 
turvallisen ja luotettavan käytön 
mahdollistamiseksi kiinteissä ja 
liikennesovelluksissa. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan vedyntuotannon 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tuetaan 
biomassaan, uusiutuvista energialähteistä 
tuotettuun sähköön ja aurinkosähköön 
perustuvia prosesseja.

Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
parannettuja muuntamisteknologioita 
biomassasta (jätteiden biohajoava osa 
mukaan luettuna) tuotettujen kiinteiden, 
nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden, 
erityisesti liikenteen biopolttoaineiden, 
kestävää tuotantoa ja tarjontaketjuja varten. 
Tutkimuksen olisi kohdistuttava 
uudentyyppisiin biopolttoaineisiin, jotka 
täyttävät täyden nk. well-to-wheel -
analyysin vaatimukset, ottaen erityisesti 
täysin huomioon energian, ilmaston, 
yhteiskunnan, ympäristön ja maankäytön 
tasapainon, sekä nykyisiin 
biopolttoaineiden uusiin tuotanto- ja 
jakelukanaviin, mukaan luettuna energian ja 
muiden lisäarvotuotteiden yhteistuotanto 
biojalostamoissa. Tutkimuksen tavoitteena 
on tuottaa hiilipäästöihin liittyviä hyötyjä 
koko energialähteestä käyttäjään ulottuvan 
toimitusketjun osalta, ja siinä keskitytään 
energiatehokkuuden parantamiseen, 
teknologian integroinnin edistämiseen ja 
raaka-aineiden käyttöön. Muita käsiteltäviä 
aiheita ovat raaka-ainelogistiikka, 
esinormatiivinen tutkimus ja standardointi 
turvallisen ja luotettavan käytön 
mahdollistamiseksi kiinteissä ja 
liikennesovelluksissa. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan vedyntuotannon 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tuetaan 
biomassaan, uusiutuvista energialähteistä 
tuotettuun sähköön ja aurinkosähköön 
perustuvia prosesseja.

Or. en

Perustelu

7. puiteohjelman t&k -toimet on keskitettävä nk. well-to-wheel -analyysin vaatimukset 
täyttäviin nestemäisiin biopolttoaineisiin erityisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseksi 



PE 374.414v01-00 26/97 AM\619004FI.doc

FI

muiden yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten kriteerien täyttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 360
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat 

päästötöntä energiantuotantoa varten

• Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiat päästötöntä 
energiantuotantoa varten

• Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiat

Fossiiliset polttoaineet muodostavat 
väistämättä merkittävän osan 
energialähteiden valikoimasta myös tulevina 
vuosikymmeninä. Jotta tämä vaihtoehto 
kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman 
vähän (etenkin ilmastonmuutoksen 
suhteen), fossiilisten polttoaineiden käytön 
haitallisia ympäristövaikutuksia on 
vähennettävä tuntuvasti. Tavoitteeksi on 
asetettava erittäin tehokas ja lähes 
päästötön energiantuotanto. Tätä silmällä 
pitäen on kehitettävä ja demonstroitava 
tehokkaita ja luotettavia hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita. 
Tavoitteena on laskea hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin kustannukset 
alle 20 euroon tonnilta, kun talteenottoaste 
on yli 90 prosenttia. Lisäksi pyritään 
osoittamaan, että hiilidioksidin pysyvä, 
turvallinen ja luotettava 
pitkäaikaisvarastointi on mahdollista.

Fossiiliset polttoaineet muodostavat 
väistämättä merkittävän osan 
energialähteiden valikoimasta myös tulevina 
vuosikymmeninä. Tehokkaiden ja 
luotettavien hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioiden kehittäminen ja 
demonstrointi on ensin ymmärrettävä 
kunnolla.  Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologioiden tutkimuksessa 
otetaan tämän vuoksi lähtökohdaksi 
sosiaalisten, taloudellisten, oikeudellisten 
ja ympäristöä koskevien perusteiden 
kehittäminen teknologiaa varten. Niihin 
kuuluvat myös takeet varastoinnin 
kestävyydestä hiilidioksidin koko 
elinkaaren ajan. Hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointihankkeista toteutetaan 
kohdekohtainen riippumaton tieteellinen 
tarkastelu ja seuranta, jonka tulokset 
julkistetaan kokonaisuudessaan.

Or. en

(Parlamentti ehdottaa tämän kohdan siirtämistä komission alkuperäisen tekstin 5 kohdasta 7
kohdan "Älykkäät energiaverkot" jälkeen.)

Perustelu

Ne prosessit, joiden avulla CO2 voidaan varastoida turvallisesti, on ehdottomasti tunnettava 
yksityiskohtia myöden ennen varojen käyttämistä CO2:n talteenottoteknologian kehittämiseen. 
Myös hiili- ja terästutkimusrahasto rahoittaa CO2:n sitomisen tutkimista. Esimerkiksi vuonna 
2003 se rahoitti hanketta "CO2:n talteenoton ja geologisen sitomisen vaihtoehtojen arviointi".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Tarkistus 361
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Puhtaat hiiliteknologiat

Hiilivoimalat ovat edelleen tärkeitä 
sähköntuottajia kaikkialla maailmassa. 
Niiden tehokkuudessa on kuitenkin vielä 
parantamisen varaa, ja samoin niiden 
päästöjä, etenkin hiilidioksidipäästöjä, 
voidaan vielä huomattavasti vähentää. 
Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 
hiilidioksidipäästöjen hallinnan 
edistämiseksi tuetaan puhtaiden 
hiilenmuuntamisteknologioiden kehittämistä 
ja demonstrointia. Tavoitteena on parantaa 
merkittävästi voimalaitosten tehokkuutta ja 
luotettavuutta, minimoida epäpuhtauspäästöt 
ja vähentää kokonaiskustannuksia
erilaisissa toimintaolosuhteissa. 
Tulevaisuuden päästötöntä 
energiantuotantoa silmällä pitäen nämä 
toimet tulisi nivoa hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointiteknologioiden kehitykseen 
siten, että tähän kehitykseen voidaan 
valmistautua ja sitä voidaan tukea.

Hiilivoimalat ovat edelleen tärkeitä 
sähköntuottajia kaikkialla maailmassa. 
Niiden tehokkuudessa on kuitenkin vielä 
parantamisen varaa, ja samoin niiden 
päästöjä, etenkin hiilidioksidipäästöjä, 
voidaan vielä huomattavasti vähentää. 
Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä varojen 
säästämisen ja hiilidioksidipäästöjen 
hallinnan edistämiseksi tuetaan puhtaiden 
hiilenmuuntamisteknologioiden kehittämistä 
ja demonstrointia. Tavoitteena on parantaa 
merkittävästi voimalaitosten tehokkuutta ja 
luotettavuutta, minimoida 
epäpuhtauspäästöt, mukaan lukien 
pienhiukkaset, hivenaineet, elohopea ja 
orgaaniset yhdisteet, ja vähentää 
kokonaiskustannusta erilaisissa 
toimintaolosuhteissa. Tulevaisuuden 
päästötöntä energiantuotantoa silmällä 
pitäen nämä toimet tulisi nivoa hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioiden 
kehitykseen siten, että tähän kehitykseen 
voidaan valmistautua ja sitä voidaan tukea.

Or. en

Perustelu

On tärkeää toteuttaa kaikki parannukset, jotka voidaan tehdä käytössä oleviin ja/tai tuleviin 
hiilivoimaloihin. Tarkistusten tarkoituksena ei ole ainoastaan  parantaa EU:n tutkimuksen 
toimintaedellytyksiä tehokkuuden ja CO2:n vähentämisen osalta vaan myös päästöttömyyden 
osalta (esimerkkeinä  pienhiukkaset, hivenaineet, elohopea ja orgaaniset yhdisteet).

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Tarkistus 362
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Älykkäät energiaverkot

Kestävämpään energiajärjestelmään 
siirtymisen helpottamiseksi tarvitaan laaja-
alaisia t&k-toimia, joilla voidaan parantaa 

Kestävämpään energiajärjestelmään 
siirtymisen helpottamiseksi tarvitaan laaja-
alaisia t&k-toimia, joilla voidaan parantaa 
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Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuutta, joustavuutta, 
turvallisuutta ja luotettavuutta. 
Sähköverkkojen osalta tavoitteena on 
muuttaa nykyiset sähköverkot joustavaksi ja
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi ja poistaa esteet uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon (esim. polttokennot, 
mikroturbiinit, mäntämoottorit) 
laajamittaisen käyttöönoton ja tehokkaan 
integroinnin tieltä. Tämä edellyttää myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämistä ja demonstrointia (esim. 
innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut, uusiutuvien 
energialähteiden varastointiteknologiat, 
tehoelektroniikka ja korkean lämpötilan 
suprajohtimia käyttävät laitteet). 
Kaasuverkkojen osalta tavoitteena on 
demonstroida älykkäämpiä ja tehokkaampia 
prosesseja ja järjestelmiä kaasun siirtoa ja 
jakelua varten, mukaan luettuna uusiutuvien 
energialähteiden tehokas integrointi.

Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuutta, joustavuutta, 
turvallisuutta ja luotettavuutta. 
Sähköverkkojen osalta tavoitteena on 
muuttaa nykyiset sähköverkot joustavaksi ja 
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi ja poistaa esteet uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon (esim. polttokennot, 
mikroturbiinit, mäntämoottorit) 
laajamittaisen käyttöönoton ja tehokkaan 
integroinnin tieltä sekä parantaa toimitusten 
laatua (jännitteen laadun ja toimitetun 
energian osalta). Tämä edellyttää myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämistä ja demonstrointia (esim. 
innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut, uusiutuvien 
energialähteiden varastointiteknologiat, 
sähköisen kaukoluennan ja 
automatisoidun kaukomittauksen 
hallinnan järjestelmät, tehoelektroniikka ja 
korkean lämpötilan suprajohtimia käyttävät 
laitteet, tieto- ja viestintätekniset 
valvontajärjestelmät aktiiviselle 
verkkohallinnoinnille, tehokas työvoiman 
johtaminen jne.). Kaasuverkkojen osalta 
tavoitteena on demonstroida älykkäämpiä ja 
tehokkaampia prosesseja ja järjestelmiä 
kaasun siirtoa ja jakelua varten, mukaan 
luettuna uusiutuvien energialähteiden 
tehokas integrointi.

Sähkö- ja kaasuverkkojen välistä 
integraatiota (esimerkiksi integroidut 
valvontakeskukset, multimittaus, jaettu 
työvoima) koskevalla tutkimuksella 
pyritään tehokkuustavoitteeseen 
molemmilla aloilla.

Or. en

Perustelu

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
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(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Tarkistus 363
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Älykkäät energiaverkot

Kestävämpään energiajärjestelmään 
siirtymisen helpottamiseksi tarvitaan laaja-
alaisia t&k-toimia, joilla voidaan parantaa
Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuutta, joustavuutta, 
turvallisuutta ja luotettavuutta. 
Sähköverkkojen osalta tavoitteena on 
muuttaa nykyiset sähköverkot joustavaksi ja 
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi ja poistaa esteet 
uusiutuvien energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon (esim. polttokennot, 
mikroturbiinit, mäntämoottorit) 
laajamittaisen käyttöönoton ja tehokkaan 
integroinnin tieltä. Tämä edellyttää myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
kehittämistä ja demonstrointia (esim. 
innovatiiviset tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut, uusiutuvien 
energialähteiden varastointiteknologiat, 
tehoelektroniikka ja korkean lämpötilan 
suprajohtimia käyttävät laitteet). 
Kaasuverkkojen osalta tavoitteena on 
demonstroida älykkäämpiä ja 
tehokkaampia prosesseja ja järjestelmiä 
kaasun siirtoa ja jakelua varten, mukaan 
luettuna uusiutuvien energialähteiden 
tehokas integrointi.

Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja -
verkkojen tehokkuuden, turvallisuuden ja 
luotettavuuden parantaminen esimerkiksi 
muuttamalla nykyiset sähköverkot 
interaktiiviseksi (asiakkaat/verkonhaltijat) 
palveluverkoksi ja kehittämällä 
kaukoluettavien mittarien kaltaisia 
älykkäitä mittausjärjestelmiä. Kuluttajien 
kanssa käytettävien älykkäiden 
interaktiivisten yhdyskäytävien tukeminen 
on tärkeää tehokkaan 
asiakassuhdehallinnoinnin edistämiseksi.   
Hajautettujen ja uusiutuvien 
energialähteiden laajamittaisen 
käyttöönoton ja tehokkaan integroinnin 
esteet on poistettava.

Or. en

Perustelu

Kaukoluettavien älykkäiden mittarien laaja käyttö on välttämätöntä, jotta EU voi saavuttaa 
tavoitteensa, joka koskee Euroopan sähkö- ja kaasujärjestelmien ja verkkojen tehokkuuden, 
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turvallisuuden ja luotettavuuden parantamista. Kaukoluettavat mittarit ovat välttämättömiä, 
jotta asiakkaille voidaan tarjota eri hintoja, millä mahdollistetaan kysyntähuippujen 
väheneminen ja järjestelmän turvallisuuden parantaminen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Tarkistus 364
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, Energiapolitiikan päätöksentekoa tukeva tietämys

Tavoitteena on kehittää välineitä, 
menetelmiä ja malleja energiateknologioihin 
liittyvien keskeisten taloudellisten ja 
sosiaalisten kysymysten arviointia varten. 
Toimiin sisältyvät tietokantojen luominen ja 
skenaarioiden laatiminen laajentunutta EU:ta 
varten sekä sen arviointi, miten 
energiapolitiikalla ja muilla energian 
kannalta merkittävillä politiikoilla voidaan 
vaikuttaa energiansaannin varmuuteen, 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
energiateollisuuden kilpailukykyyn. 
Erityisen tärkeä tutkimuskohde on 
teknologian kehityksen vaikutus EU:n eri 
alojen politiikkaan.

Tavoitteena on kehittää välineitä, 
menetelmiä ja malleja energiateknologioihin 
liittyvien keskeisten taloudellisten, 
ympäristöllisten, terveydellisten ja 
sosiaalisten kysymysten arviointia varten. 
Toimiin sisältyvät tietokantojen luominen ja 
skenaarioiden laatiminen laajentunutta EU:ta 
varten, etenkin kohti EU:n sopimaa 
tavoitetta, että maailman keskilämpötila 
nousee korkeintaan alle kahteen 
celsiusasteeseen teollistumista edeltäneen 
ajan keskilämpötilaan verrattuna, ja sitä, 
että EU:sta tulee energiatehokkain talous 
vuoteen 2020 mennessä, sekä sen arviointi, 
miten energiapolitiikalla ja muilla energian 
kannalta merkittävillä politiikoilla voidaan 
vaikuttaa energiansaannin varmuuteen, 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
energiateollisuuden kilpailukykyyn. 
Erityisen tärkeä tutkimuskohde on 
teknologian kehityksen vaikutus EU:n eri 
alojen politiikkaan.

Or. en

(Parlamentti ehdottaa tämän kohdan siirtämistä komission alkuperäisen tekstin 9 kohdasta 5 
kohdan "Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat päästötöntä energiantuotantoa 

varten" jälkeen.)

Perustelu

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.
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In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 365
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, 9 a kohta (uusi)

Tuotantoteollisuuden CO2 -päästöjen 
vähentäminen
Edistetään tutkimustoimintaa 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla. Vaikka päästökauppajärjestelmä 
antaa Euroopalle johtavan aseman 
maailman pyrkimyksissä kohti CO2--
päästöjen vähentämistä, toisaalta se 
jollakin tavalla  heikentää Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 819.

Tarkistuksen esittäjä(t): Matthias Groote

Tarkistus 366
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, 9 b kohta (uusi)

Uudet ammatit uusiutuvien 
energialähteiden alalla
Tarvitaan toimenpiteitä laitteiden 
asennusta ja huoltoa koskevaa 
ammattitaitoa edellyttävien uusien 
ammattien luomiseksi uusiutuvien 
energialähteiden alalle. Tämä käsittää 
kurssien ja täydentävän koulutuksen 
sisällyttämisen ammatti- ja 
korkeakouluihin.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 820.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 367
Liite I, Aihealueet, 5 Energia, Toimet, 9 c kohta (uusi)

Energiajärjestelmät ja -laitteet, jotka 
perustuvat materiaalien ja nesteiden 
erityisominaisuuksiin
Sellaisten energiajärjestelmien ja -
laitteiden kehittäminen, jotka perustuvat 
erityisten materiaalien ja nesteiden 
käyttöön, kuten magnetokaloriset 
materiaalit, barokaloriset materiaalit, 
aurinkosähkömateriaalit, suprajohtavat 
materiaalit, nanonesteet ja nanomateraalit, 
materiaalit, joilla on "muisti", ja 
lämpöherkät materiaalit ja nesteet.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 821.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 368
Liite I, Aihealueet, 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Tavoite, otsikko

6. Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)

6. Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos ja luonnonuhat )

Or. en

Perustelu

"Yhteistyö"-erityisohjelman ympäristöaiheen yhteydessä on tärkeää kiinnittää erityistä 
huomiota luonnonuhkiin, sillä yleistyneisiin luonnonkatastrofeihin on löydettävä tehokkaita 
ratkaisuja. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Tarkistus 369
Liite I, Aihealueet, 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Tavoite

Tavoitteena on edistää luonnon- ja 
kulttuuriympäristön sekä luonnonvarojen 
kestävää hallintaa. Tähän pyritään 
parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
kehittämällä uusia teknologioita, välineitä ja 
palveluja, joiden avulla maailmanlaajuisia 
ympäristökysymyksiä voidaan käsitellä 
integroidusti. Toimissa keskitytään 
ilmastojärjestelmien, ekologisten 
järjestelmien sekä maa- ja meriympäristön 
järjestelmien muutosten ennustamiseen sekä 
välineisiin ja teknologioihin, joiden avulla 
voidaan seurata, ehkäistä ja lieventää 
ympäristöön (terveys mukaan luettuna) 
kohdistuvia paineita ja riskejä ja hoitaa 
luonnon- ja kulttuuriympäristöä kestävästi.

Tavoitteena on edistää luonnon- ja 
kulttuuriympäristön sekä luonnonvarojen 
kestävää hallintaa. Tähän pyritään 
parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista, tietämystä 
biologisesta monimuotoisuudesta ja sen 
kestävästä käytöstä sekä kehittämällä uusia 
teknologioita, välineitä ja palveluja, joiden 
avulla maailmanlaajuisia 
ympäristökysymyksiä voidaan käsitellä 
integroidusti. Toimissa keskitytään 
ilmastojärjestelmien, ekologisten 
järjestelmien sekä maa- ja meriympäristön 
järjestelmien muutosten ennustamiseen  sekä 
välineisiin ja teknologioihin, joita käytetään 
ympäristöön (terveys mukaan luettuna) 
kohdistuvien paineiden ja riskien seurantaan, 
ehkäisyyn ja lieventämiseen sekä luonnon-
ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Biologisen monimuotoisuuden merkitys (niin maalla kuin vesistöissä) ja sen säilyttäminen 
korostuvat muuttuvassa ympäristössä (ihmisen toiminnan huomattava vaikutus luontoon, 
ilmastonmuutos, maaperän uudenlainen käyttö, kaupungistuminen jne.) Tietämyksen 
lisääminen tällä alalla auttaa paremmin ymmärtämään erilaisia ekosysteemejä ja niiden 
vuorovaikutusta, ja näin ollen paremmin käsittämään maailmanlaajuiseen muutokseen 
liittyviä tarkistuksia, joiden avulla edistetään kansalaisia palvelevaa kestävää kehitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Tarkistus 370
Liite I, Aihealueet, 6 Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Lähestymistapa, 3 a 

kohta (uusi)

Annetaan koulutusta ympäristöasioista 
tietämyksen laajentamiseksi kestävästä 
kehityksestä kaikkialla Euroopan 
unionissa.
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Or. en

Perustelu

Ympäristöä ja kestävän kehityksen välttämättömyyttä koskeva koulutus on ensisijaisen 
tärkeää Euroopan unionin väestön ja ekosysteemien säilyttämisen kannalta. Koulutuksen 
avulla kansalaiset voivat myös ottaa huomioon ympäristöriskit ja hallita kyseisiä riskejä 
paremmin erityisesti hyväksyttyjen poliittisten menettelytapojen välityksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 371
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 1 luetelmakohta, 1 alakohta

Ilmaston ja maapallon luonnonjärjestelmän 
toimintaa on tutkittava integroidusti, jotta 
voidaan havainnoida ja analysoida näiden 
järjestelmien kehitystä ja ennakoida tulevia 
kehityssuuntia. Tämä mahdollistaa 
tehokkaiden sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämisen 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia varten. 
Tutkimuksessa laaditaan kehittyneitä 
ilmastonmuutosmalleja, joissa tarkastellaan 
erilaajuisia alueita koko maapallosta aina 
alueiden osiin saakka. Näitä malleja 
käytetään muutosten, mahdollisten 
vaikutusten ja kriittisten kynnysten 
arvioinnissa. Toimissa tutkitaan ilmakehän 
koostumuksessa ja veden kierrossa 
tapahtuvia muutoksia ja kehitetään 
riskilähtöisiä lähestymistapoja, joissa otetaan 
huomioon kuivuuden, myrskyjen ja tulvien 
esiintymisessä tapahtuneet muutokset. 
Tutkimuskohteina ovat myös ilman, veden ja 
maaperän pilaantumisen ympäristön laatuun 
ja ilmastoon aiheuttama paine sekä
ilmakehän, stratosfäärin otsonikerroksen, 
maanpinnan, jäätiköiden ja valtamerien 
välinen vuorovaikutus. Lisäksi tarkastellaan 
myös palautemekanismeja ja äkillisiä 
muutoksia (esim. merivirtauksissa) sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.

Ilmaston ja maapallon luonnonjärjestelmän 
toimintaa on tutkittava integroidusti, jotta 
voidaan havainnoida ja analysoida näiden 
järjestelmien kehitystä ja ennakoida tulevia 
kehityssuuntia. Tämä mahdollistaa 
tehokkaiden sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämisen 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia varten.
Tutkimuksessa laaditaan kehittyneitä 
ilmastonmuutosmalleja, joissa tarkastellaan 
erilaajuisia alueita koko maapallosta aina 
alueiden osiin saakka. Näitä malleja 
käytetään muutosten, mahdollisten 
vaikutusten ja kriittisten kynnysten 
arvioinnissa. muutokset ilmakehän 
koostumuksessa ja veden kierrossa;
Toimissa tutkitaan ilmakehän 
koostumuksessa ja veden kierrossa 
tapahtuvia muutoksia ja kehitetään 
riskilähtöisiä lähestymistapoja, joissa otetaan 
huomioon kuivuuden, myrskyjen ja tulvien 
esiintymisessä tapahtuneet muutokset.
Tutkimuskohteina ovat myös ilman, veden ja 
maaperän pilaantumisen ympäristön laatuun 
ja ilmastoon aiheuttama paine sekä 
ilmakehän, stratosfäärin otsonikerroksen, 
maanpinnan, jäätiköiden ja valtamerien 
välinen vuorovaikutus. Lisäksi tarkastellaan 
myös palautemekanismeja ja äkillisiä 
muutoksia (esim. merivirtauksissa) sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia, 
erityisen haavoittuviin alueisiin, kuten 
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rannikko- ja vuoristoalueisiin, kohdistuvat 
vaikutukset mukaan lukien.

Or. de

Perustelu

Rannikko- ja vuoristoalueet kuuluvat Välimeren alueen ohella niihin alueisiin, joihin 
ilmastonmuutokset ja erityisesti katastrofit vaikuttavat eniten ja jotka myös reagoivat niihin 
herkimmin. Suuri osa EU:sta on vuoristoaluetta ja ilmastonmuutos kohdistuu niihin jo nyt 
voimakkaammin kuin ympäröivään alavampaan maahan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Tarkistus 372
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin, oireyhtymien  ja 
kroonisen altistumisen analyysiin, 
vuorovaikutukseen myrkyllisten aineiden ja 
kyseisten aineiden sekoitusten kanssa, 
geneettisten polymorfismien analyyseihin 
ja immunologisiin testeihin, mukaan lukien 
lymfosiittien transformaatiotestit ja 
aktivoitumistestit. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
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huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten.

Or. en

Perustelu

Lääketiede vaikuttaa luonnossa eri tavalla kuin työpaikoilla, sillä myrkytyksiä aiheuttaville 
aineille altistuminen saattaa luonnossa olla määrällisesti vähäistä mutta ajallisesti jatkuvaa. 
Näiden asioiden tutkimiseen tarvitaan siis kunnollisia analysointivälineitä. Analyysi koostuu 
kolmesta osasta ja siinä voidaan ottaa huomioon henkilöiden erilaiset geneettiset profiilit, 
joiden perusteella toiset ovat muita herkempiä tietyille myrkyllisille aineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 373
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
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ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. vahingolliset kaasut, orgaaniset ja 
epäorgaaniset pien- ja mikrohiukkaset, 
sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset kentät, 
melu ja altistuminen myrkyllisille aineille) ja 
niiden mahdollisiin terveysvaikutuksiin. 
Tutkimuksessa pyritään myös kehittämään 
uusia ja parempia menetelmiä lähteiden ja 
niiden synergisten vaikutusten 
määrittämiseen, yhdistämään toimia, jotka 
koskevat ihmisten biomonitoroinnin 
tieteellisiä näkökohtia, menetelmiä ja 
välineitä koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi.  Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten.

Or. en

Perustelu

Vahingollisten kaasujen ja hiukkasten vaikutusta sekä erityisesti niiden synergistä vaikutusta 
terveyteen ja yleisimpien "sivilisaatiosairauksien" syntyyn on myös riittämättömien 
diagnostointimenetelmien vuoksi tutkittu vain vähän.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 857.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze, Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent 
Peillon 

Tarkistus 374
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 
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pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta.
Tutkimuksessa keskitytään 
maailmanlaajuisen muutoksen 
vaikutukseen (ilmasto, maankäyttö, 
globalisaatio), eri altistumisteitä pitkin 
tapahtuvaan monialtistumiseen, 
lajiutumiseen ja toksikologiaan,
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten.

Or. en
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Perustelu

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetyt tarkistukset 855, 856 ja 860.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis 

Tarkistus 375
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 2 luetelmakohta, 1 alakohta

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. sisä- ja ulkoilma, sähkömagneettiset 
kentät, melu ja altistuminen myrkyllisille 
aineille) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
karakterisointia ja arviointia varten sekä 

Jotta voidaan tukea ympäristöä ja terveyttä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa ja ottaa 
huomioon uusiin ympäristöriskeihin liittyvät 
kansanterveysongelmat ja karakterisoida 
näihin riskeihin liittyviä sairauksia, tarvitaan 
poikkialaista tutkimusta, jossa tarkastellaan 
ympäristöön liittyvien riskitekijöiden ja 
ihmisen terveyden välistä vuorovaikutusta. 
Tutkimuksessa keskitytään eri altistumisteitä 
pitkin tapahtuvaan monialtistumiseen, 
pilaantumislähteiden määrittämiseen sekä 
uusiin tai kehittymässä oleviin 
ympäristöstressiä aiheuttaviin tekijöihin 
(esim. kaupunkiympäristö, sisä- ja 
ulkoilma, sähkömagneettiset kentät, melu ja 
altistuminen myrkyllisille aineille sekä 
autojen päästöt) ja niiden mahdollisiin 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksessa pyritään 
myös yhdistämään toimia, jotka koskevat 
ihmisten biomonitoroinnin tieteellisiä 
näkökohtia, menetelmiä ja välineitä 
koordinoidun ja yhdenmukaisen 
lähestymistavan kehittämiseksi. Tutkimus 
käsittää alttiisiin väestöryhmiin keskittyvät 
eurooppalaiset kohorttitutkimukset, 
menetelmät ja välineet riskien parempaa 
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riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten. 

karakterisointia ja arviointia varten sekä 
riskien ja terveysvaikutusten vertailun. 
Tutkimuksessa kehitetään biomarkkereita ja 
mallintamisvälineitä, joissa otetaan 
huomioon altistuminen useille riskitekijöille, 
vaihtelut altistuvuudessa ja 
epävarmuustekijät. Lisäksi kehitetään 
menetelmiä ja päätöksenteon tukivälineitä 
(indikaattoreita, kustannushyöty- ja 
monikriteerianalyysejä, terveysvaikutusten 
arviointeja ja sairaustaakka- ja 
kestävyysanalyysejä) riskinarviointia, 
riskien hallintaa ja riskeistä tiedottamista 
sekä politiikan kehittämistä ja analysointia 
varten.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksissa on osoitettu, että useat eri ympäristötekijät aiheuttavat stressiä 
kaupunkiympäristössä. Tämä vaikuttaa puolestaan tuntuvasti ihmisten terveyteen.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 859.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 376
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta, 1 alakohta

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
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prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös tiedotus-, 
ennakkovaroitus- ja vastausjärjestelmien
kehittämistä sekä niiden hallintaa. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

Or. es

Perustelu

Tiedon ja nopean vastauksen hallinta on usein elintärkeää nopean ratkaisun tekemiseksi ja 
pahempien seurausten välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 377
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta, 1 alakohta

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, lumivyöryt,
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot).
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta.
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä sekä 
luonnonriskien ja katastrofien hallinnan 
analysointia. Myös suurten luonnonuhkien 
yhteiskunnallisia vaikutuksia pyritään 
kvantifioimaan.
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Or. de

Perustelu

Ilmastovaikutusten esimerkkiluettelon supistaminen antaa vaikutelman, että kyse on vain 
maailmanlaajuisista ilmiöistä. Alueelliset vaikutukset, erityisesti haavoittuvilla alueilla kuten 
vuoristossa, ovat kuitenkin yhtä merkittäviä ja ne ovat lisäksi paremmin ennakoitavissa ja 
niihin on helpompi sopeutua. Luonnonriskien ja katastrofien hallintaa analysoimalla voidaan 
saada tärkeää tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 378
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 3 luetelmakohta, 1 alakohta

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Myös 
suurten luonnonuhkien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pyritään kvantifioimaan.

Luonnonkatastrofien hallinta edellyttää 
moniriskilähestymistapaa. Vaarojen, 
haavoittuvuuden ja riskien arviointia varten 
tarvitaan parempaa tietämystä, parempia 
menetelmiä ja integroidumpaa 
kokonaisuutta. Lisäksi on kehitettävä 
kartoitus-, ehkäisy- ja 
lieventämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset 
tekijät. Tutkimuksessa käsitellään 
katastrofeja, jotka liittyvät ilmastoon (esim. 
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, 
maanvyörymät ja tulvat) ja geologisiin 
uhkiin (esim. maanjäristykset, 
tulivuorenpurkaukset ja hyökyaallot). 
Tutkimuksen avulla on määrä oppia 
tuntemaan ilmiöiden taustalla olevia 
prosesseja ja parantaa ennustemenetelmiä 
probabilistisen lähestymistavan pohjalta. 
Sillä tuetaan myös ennakkovaroitus- ja 
tiedotusjärjestelmien kehittämistä. Pyritään 
mallintamaan sosiaalisia 
käyttäytymismalleja luonnonuhkien 
suhteen. Myös suurten luonnonuhkien 
yhteiskunnallisia vaikutuksia pyritään 
kvantifioimaan.

Or. en
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Perustelu

Luonnonuhat synnyttävät yleensä sosiaalisia kehitysmalleja, koska paikalliset väestöt 
reagoivat eri lailla eri uhkatilanteissa riippuen lukuisista ympäristöön, yhteiskuntaan 
kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Näiden mallien mallintaminen olisi erittäin hyödyllisiä 
tietovarastona, jotta voitaisiin luoda erilaisia kriisiskenaarioita ja ohjata viranomaisia ja 
kouluttajia riskinehkäisyn ja väestösuojelun aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 379
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ilmastonmuutos, ympäristön 

pilaantuminen ja riskit, 3 a luetelmakohta (uusi)

. Biologinen monimuotoisuus
Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
hallinnointi, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin suuntausten arviointi ja 
ennakointi; biologista monimuotoisuutta 
koskevien muutosten ympäristövaikutusten 
sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
seurausten arviointi samoin kuin 
yhteiskunnan ja biologisen 
monimuotoisuuden välinen vuorovaikutus.

Or. fr

Perustelu

Ekosysteemiämme koskeva vuosituhannen arvio on selvästi osoittanut biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen, joka johtuu nykyisestä huonosta hallinnosta. Biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen on edennyt sellaiselle tasolle, johon se ole koskaan 
aikaisemmin ihmiskunnan historiassa yltänyt, ja tätä alaa koskeva yhteisönlaajuinen 
tutkimustoiminta on erittäin tarpeellista.

Kansainväliset sitoumukset, kuten ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimus (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirja sekä biologista monimuotoisuutta koskeva 
YK:n yleissopimus, synnyttävät biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä suuria 
tutkimustarpeita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 380
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Resurssien kestävä hallinta, 

1 luetelmakohta
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Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan resurssien 
kestävässä hallinnassa ja kestävien 
kulutusmallien luomisessa. Tarkoituksena on 
mahdollistaa ekosysteemien toiminnan ja 
niiden ennalleen palautumisen ennustaminen 
sekä ekosysteemien (biologisen 
monimuotoisuuden, veden ja maaperän ja 
merien luonnonvarojen kannalta) tärkeiden 
rakenteellisten ja toiminnallisten osien 
vahingoittumisen tai ehtymisen 
lieventäminen. Ekosysteemien mallintamista 
koskevassa tutkimuksessa otetaan huomioon 
suojelu- ja säilyttämiskäytännöt. Toimilla 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja, 
joiden avulla ekosysteemipalveluista 
voidaan kehittää taloudellisia toimintoja. 
Lähestymistapoja kehitetään aavikoitumisen, 
maaperän huonontumisen ja eroosion 
torjuntaan sekä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen. Tutkimuskohteina ovat 
myös metsien ja kaupunkiympäristön 
kestävää hoito ja suunnittelu sekä 
jätehuolto. Tutkimuksessa hyödynnetään 
avoimia, hajautettuja ja yhteentoimivia 
tiedonhallinta- ja tietojärjestelmiä ja 
edistetään niiden kehittämistä. Lisäksi 
tuetaan luonnonvaroihin ja niiden käyttöön 
liittyviä arviointeja, ennusteita ja 
palveluita.

Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan resurssien 
kestävässä hallinnassa ja kestävien 
kulutusmallien luomisessa. Tarkoituksena on 
mahdollistaa ekosysteemien toiminnan ja 
niiden ennalleen palautumisen ennustaminen 
sekä ekosysteemien (biologisen 
monimuotoisuuden, veden ja maaperän ja 
merien luonnonvarojen kannalta) tärkeiden 
rakenteellisten ja toiminnallisten osien 
vahingoittumisen tai ehtymisen 
lieventäminen. Ekosysteemien mallintamista 
koskevassa tutkimuksessa otetaan huomioon 
suojelu- ja säilyttämiskäytännöt. Toimilla 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja, 
joiden avulla ekosysteemipalveluista 
voidaan kehittää taloudellisia toimintoja. 
Lähestymistapoja kehitetään aavikoitumisen, 
maaperän huonontumisen ja eroosion 
torjuntaan sekä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen.

Tutkimuskohteina ovat myös 
maaseutualueiden sekä metsien ja 
kaupunkiympäristön kestävää hoitoa ja 
säilyttämistä koskeva kokonaisvaltainen 
strategia, jossa otetaan huomioon 
kulttuuriperintö ja kaupunkisuunnittelu
sekä jätehuolto. Tutkimuksessa 
hyödynnetään avoimia, hajautettuja ja 
yhteentoimivia tiedonhallinta- ja 
tietojärjestelmiä ja edistetään niiden 
kehittämistä. Lisäksi tuetaan 
luonnonvaroihin ja niiden käyttöön liittyviä 
arviointeja, ennusteita ja palveluita.

Or. es
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Perustelu

Luonnonvarojen kestävä hoito edellyttää järjestelmällistä säilyttämistä ja hoitoa koskevien 
mallien tutkimista, mikä on pääteltävissä Natura 2000 -verkoston toteuttamisessa esiin 
tulleista vaikeuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 381
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Resurssien kestävä hallinta, 

1 luetelmakohta

Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan resurssien 
kestävässä hallinnassa ja kestävien 
kulutusmallien luomisessa. Tarkoituksena on 
mahdollistaa ekosysteemien toiminnan ja 
niiden ennalleen palautumisen ennustaminen 
sekä ekosysteemien (biologisen 
monimuotoisuuden, veden ja maaperän ja 
merien luonnonvarojen kannalta) tärkeiden 
rakenteellisten ja toiminnallisten osien 
vahingoittumisen tai ehtymisen 
lieventäminen. Ekosysteemien mallintamista 
koskevassa tutkimuksessa otetaan huomioon 
suojelu- ja säilyttämiskäytännöt. Toimilla 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja, 
joiden avulla ekosysteemipalveluista 
voidaan kehittää taloudellisia toimintoja. 
Lähestymistapoja kehitetään aavikoitumisen, 
maaperän huonontumisen ja eroosion 
torjuntaan sekä biologisen
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen. Tutkimuskohteina ovat 
myös metsien ja kaupunkiympäristön 
kestävää hoito ja suunnittelu sekä jätehuolto. 
Tutkimuksessa hyödynnetään avoimia, 
hajautettuja ja yhteentoimivia tiedonhallinta-
ja tietojärjestelmiä ja edistetään niiden 
kehittämistä. Lisäksi tuetaan 
luonnonvaroihin ja niiden käyttöön liittyviä 
arviointeja, ennusteita ja palveluita.

Tutkimustoimilla pyritään parantamaan 
tietämyspohjaa ja kehittämään edistyneitä 
malleja ja välineitä, joita tarvitaan resurssien 
kestävässä hallinnassa ja kestävien 
kulutusmallien luomisessa. Tarkoituksena on 
mahdollistaa ekosysteemien toiminnan ja 
niiden ennalleen palautumisen ennustaminen 
sekä ekosysteemien (biologisen 
monimuotoisuuden, veden ja maaperän ja 
merien luonnonvarojen kannalta) tärkeiden 
rakenteellisten ja toiminnallisten osien 
vahingoittumisen tai ehtymisen 
lieventäminen. Ekosysteemien mallintamista 
koskevassa tutkimuksessa otetaan huomioon 
suojelu- ja säilyttämiskäytännöt ja suojelu 
eroosiolta etenkin vuoristoalueilla. Toimilla 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja, 
joiden avulla ekosysteemipalveluista 
voidaan kehittää taloudellisia toimintoja. 
Lähestymistapoja kehitetään aavikoitumisen, 
maaperän huonontumisen ja eroosion 
torjuntaan sekä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen. Tutkimuskohteina ovat 
myös metsän ja muiden luonnonläheisten 
ekosysteemien kestävä hoito muuttuneissa 
ympäristöoloissa, mukaan lukien 
useammin esiintyvät ja intensiivisemmät 
katastrofit ja kaupunkiympäristön kestävä 
hoito ja suunnittelu sekä jätehuolto.
Tutkimuksessa hyödynnetään avoimia, 
hajautettuja ja yhteentoimivia tiedonhallinta-
ja tietojärjestelmiä ja edistetään niiden 
kehittämistä. Lisäksi tuetaan 
luonnonvaroihin ja niiden käyttöön liittyviä 
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arviointeja, ennusteita ja palveluita.

Or. en

Perustelu

"Eroosiolta suojelulla" täsmennetään resurssien kestävää hoitoa ja "vuoristoalueilla" 
kiinnitetään huomiota maanvieremien ja muiden maamassojen liikkumisen aiheuttamiin 
erityisiin vaaroihin.
Käsite "metsänhoito" on yksinään liian suppea. On vaadittava lähestymistapoja, jotka 
takaavat metsien perustoiminnot (suoja, hyöty ja virkistys) myös muuttuneissa oloissa.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 871.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 382
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ympäristöteknologiat, 1 

luetelmakohta

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat 
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn ja erityisesti 
jätteiden hyödyntämiseen; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
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teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat. 

ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat.

Or. fr

Perustelu

Jätteiden hyödyntämisellä on tärkeä osuus jäteongelman ratkaisussa, erityisesti osana 
energiantuotantoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Tarkistus 383
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ympäristöteknologiat, 1 

luetelmakohta

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat 
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat. 

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat 
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn; teknologiat, 
jotka liittyvät energiantuotannosta peräisin 
olevien jätteiden tai jätemateriaalien 
käsittelyyn ja/tai hyödylliseen 
uudelleenkäyttöön; kulttuurimaiseman 
(rakennettu ympäristö, kaupunkialueet ja 
maisemat) ympäristömyötäisen ja kestävän 
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hoidon teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat.

Or. en

Perustelu

Sähköntuotannon sivutuotteiden vähentäminen tai käsittely on olennaisen tärkeää, jotta 
energia-alalla syntyvää jätettä saadaan vähennettyä merkittävästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 384
Liite I, 6. Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), Toimet, Ympäristöteknologiat, 1 

luetelmakohta

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat 
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin: 
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn; 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat. 

Uusia tai parannettuja 
ympäristöteknologioita tarvitaan ihmisen 
toiminnan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi, ympäristön suojelun ja 
luonnonvarojen hallinnan tehostamiseksi 
sekä sellaisten uusien tuotteiden, prosessien 
ja palvelujen kehittämiseksi, jotka ovat 
ympäristön kannalta suotuisampia kuin 
olemassa olevat vaihtoehdot. Tutkimus 
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin:  
teknologiat, jotka liittyvät ympäristöriskien 
ehkäisyyn tai pienentämiseen, uhkien ja 
katastrofien lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen, 
hiilidioksidin vähentäminen ja talteenotto 
mukaan luettuina, ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen; kestäviä tuotanto- ja 
kulutusmalleja tukevat teknologiat; 
teknologiat, jotka liittyvät luonnonvarojen 
tehokkaampaan hallintaan tai vettä, 
maaperää, meriä ja muita luonnonvaroja 
pilaavien aineiden ja jätteiden 
tehokkaampaan käsittelyyn (mukaan lukien 
rakennus- ja purkujätteen kierrätys); 
kulttuurimaiseman (rakennettu ympäristö, 
kaupunkialueet ja maisemat) 
ympäristömyötäisen ja kestävän hoidon 
teknologiat sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämisen ja restauroinnin teknologiat.
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Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin vähentämis- ja talteenottotekniikat kytkeytyvät erottamattomasti 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja hallinnassa tapahtuvaan edistykseen, ja niiden 
ansiosta EU pystyy täyttämään Kioton pöytäkirjasta johtuvat kansainväliset sitoumuksensa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Tarkistus 385
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Tavoite

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä”, ”älykkäämpiä” ja 
turvallisempia yleiseurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima 
kilpailukyky ja johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen.

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä” ja ”älykkäämpiä” 
yleiseurooppalaisia liikennejärjestelmiä 
kansalaisten ja yhteiskunnan hyödyksi 
ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen sekä 
turvata Euroopan teollisuuden hankkima 
johtava asema maailmanmarkkinoilla ja 
kehittää sitä edelleen, jotta nykyinen 
Atlantin välinen teknologiakuilu saadaan 
kurottua umpeen.

Or. en

Perustelu

Eurooppa on menettänyt johtoasemansa joillakin lentoliikenteen aloilla (esim. alueellinen 
lentoliikenne on nyt kanadalaisten ja brasilialaisten hallinnassa). Lisäksi joillakin aloilla 
(esim. tilt-rotor-lentokone) Euroopan markkinaosuus on vaarassa huveta vähäiseksi ilman 
riittäviä investointeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Tarkistus 386
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Tavoite

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä”, ”älykkäämpiä” ja 
turvallisempia yleiseurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 

Tavoitteena on kehittää teknologisten ja 
operationaalisten edistysaskeleiden ja 
Euroopan liikennepolitiikan pohjalta 
integroituja, ”vihreämpiä” ja ”älykkäämpiä” 
yleiseurooppalaisia liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmiä kansalaisten ja 
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luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima 
kilpailukyky ja johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima 
kilpailukyky ja johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen.

Or. en

Perustelu

On määriteltävä hyvin seikat, joihin tässä osassa edistettävät toimet perustetaan.  Euroopan 
maantieteellinen sijainti ja sen liikennejärjestelmien kehitys huomioon ottaen on 
välttämätöntä jatkaa uusien ja parempien logistiikkajärjestelmien kehittämistä, sillä ne 
parantavat huomattavasti liikkuvuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia. On hyvä 
mainita myös tutkimustavoite turvallisuuden alalla. Eurooppalaisen teollisuuden on 
panostettava liikennejärjestelmiinsä ja tehtävä niistä yksi kilpailukyvyn lisätekijä.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 914. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 387
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 6 kohta

Tukea annetaan myös tulosten levittämiseen 
ja hyödyntämiseen liittyville toimille ja 
vaikutusten arvioinnille; näissä toimissa 
kiinnitetään erityistä huomiota käyttäjien 
erityistarpeisiin ja politiikan asettamiin 
vaatimuksiin liikennealalla. 

Tukea annetaan myös kustakin tämän 
painopistealueen piirissä toteutetusta 
toimesta saatujen tulosten levittämiseen, 
hyödyntämiseen, tiedottamiseen ja 
tieteellisen tiedon kansantajuistamiseen
liittyville toimille ja erityisesti vaikutusten 
arvioinnille, jolloin tavoitteena on vastata
käyttäjien, myös vammaisten
erityistarpeisiin ja politiikan asettamiin 
vaatimuksiin liikennealalla.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen 142 uusi versio, jossa mainitaan myös vammaisten tarpeet. Levitetään suurelle 
yleisölle kansantajuista tietoa, jotta kannustettaisiin loppukäyttäjiä ja erityisesti poliittisia 
päättäjiä ottamaan näitä toimia käyttöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 



AM\619004FI.doc 51/97 PE 374.414v01-00

FI

Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Tarkistus 388
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 2 kohta

Lentoliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tutkimuksessa pyritään 
kehittämään teknologioita ilmailun 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi; 
tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt, 
vähentää typen oksidien päästöjä 80 
prosentilla ja puolittaa melutaso. 
Tutkimuksessa keskitytään ympäristöä 
vähemmän kuormittavan 
moottoriteknologian kehittämiseen, mukaan 
luettuna vaihtoehtoinen 
polttoaineteknologia, sekä kiinteä- ja 
pyöriväsiipisten ilma-alusten tehokkuuden 
parantamiseen, uusiin älykkäisiin ja 
kevyisiin rakenteisiin ja aerodynaamisten 
ominaisuuksien parantamiseen. Muita 
käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ilma-
alusten tehokkaampi toiminta lentoasemilla 
(ilma- ja maatoiminnot), ilmaliikenteen 
hallinta sekä valmistus-, huolto- ja 
kierrätysprosessit.

Lentoliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tutkimuksessa pyritään 
kehittämään teknologioita ilmailun 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi; 
tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt, 
vähentää typen oksidien päästöjä 80 
prosentilla ja puolittaa melutaso. 
Tutkimuksessa keskitytään ympäristöä 
vähemmän kuormittavan 
moottoriteknologian kehittämiseen, mukaan 
luettuna vaihtoehtoinen 
polttoaineteknologia, sekä kiinteä- ja 
pyöriväsiipisten ilma-alusten (helikopterit ja 
tilt-rotor-lentokoneet) tehokkuuden 
parantamiseen, uusiin älykkäisiin ja 
kevyisiin rakenteisiin ja aerodynaamisten 
ominaisuuksien parantamiseen. Muita 
käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ilma-
alusten tehokkaampi toiminta lentoasemilla 
(ilma- ja maatoiminnot), ilmaliikenteen 
hallinta sekä valmistus-, huolto- ja 
kierrätysprosessit.

Or. en

Perustelu

Helikopterit ja tilt-rotor-lentokoneet kuuluvat molemmat omine erityispiirteineen  
pyöriväsiipisten ilma-alusten perheeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 389
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 2 kohta

Lentoliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tutkimuksessa pyritään 
kehittämään teknologioita ilmailun 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi; 
tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt, 
vähentää typen oksidien päästöjä 80 
prosentilla ja puolittaa melutaso. 
Tutkimuksessa keskitytään ympäristöä 

Lentoliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tutkimuksessa pyritään 
kehittämään teknologioita ilmailun 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi; 
tavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt, 
vähentää typen oksidien päästöjä 80 
prosentilla ja puolittaa melutaso. 
Tutkimuksessa keskitytään ympäristöä 



PE 374.414v01-00 52/97 AM\619004FI.doc

FI

vähemmän kuormittavan 
moottoriteknologian kehittämiseen, mukaan 
luettuna vaihtoehtoinen 
polttoaineteknologia, sekä kiinteä- ja 
pyöriväsiipisten ilma-alusten tehokkuuden 
parantamiseen, uusiin älykkäisiin ja 
kevyisiin rakenteisiin ja aerodynaamisten 
ominaisuuksien parantamiseen. Muita 
käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ilma-
alusten tehokkaampi toiminta lentoasemilla 
(ilma- ja maatoiminnot), ilmaliikenteen 
hallinta sekä valmistus-, huolto- ja 
kierrätysprosessit.

vähemmän kuormittavan 
moottoriteknologian kehittämiseen, mukaan 
luettuna vaihtoehtoinen 
polttoaineteknologia, sekä kiinteä- ja 
pyöriväsiipisten ilma-alusten tehokkuuden 
parantamiseen, uusiin älykkäisiin ja 
kevyisiin rakenteisiin ja aerodynaamisten 
ominaisuuksien parantamiseen. Muita 
käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ilma-
alusten tehokkaampi toiminta lentoasemilla 
(ilma- ja maatoiminnot), ilmaliikenteen 
hallinta sekä valmistus-, huolto-, tarkastus-
ja kierrätysprosessit.

Or. en

Perustelu

Erityisen huomion kiinnittäminen huoltoon, korjaukseen ja tarkastukseen edistää 
merkittävästi lentoliikenteen ekologisen kestävyyden parantamista ja pk-yritysten 
osallistumista kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Tarkistus 390
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 4 kohta

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen. Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja viihtyvyyttä, 
luomaan uusia palveluja sekä kehittämään 
aktiivisia ja passiivisia 

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienempiin aluksiin 
kaupunkien väliseen liikenteeseen ja 
alueelliseen käyttöön (esim. alukset, joissa 
on kallistetut roottorit). Ne mahdollistavat 
myös automaation käytön lisäämisen 
järjestelmän kaikissa osissa, myös alusten 
ohjauksessa. Tutkimuksella pyritään myös 
parantamaan matkustusmukavuutta ja 
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turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

viihtyvyyttä, luomaan uusia palveluja sekä 
kehittämään aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

Or. en

Perustelu

"Pienempiin" ilmaisee paremmin tarpeen ottaa huomioon kaikenlaiset suuria lentokoneita 
pienemmät alukset. Olisi parannettava myös kaupunkien välisiä lentoyhteyksiä ja yhteyksiä 
alueilla, joilla ei ole riittävää infrastruktuuria.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 391
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 4 kohta

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen. Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja viihtyvyyttä, 
luomaan uusia palveluja sekä kehittämään 
aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienempiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa,
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja viihtyvyyttä, 
luomaan uusia palveluja sekä kehittämään 
aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
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ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

Or. xm

Perustelu

Tilt-rotor-lentokone lisää matkustajien valinnanmahdollisuuksia, koska kaupungin 
keskustasta toiseen olevat yhteydet ovat mahdollisia. Se myös mahdollistaa alueelliset 
yhteydet silloin, kun ei ole olemassa soveliasta maa- tai lentokenttäinfrastruktuuria..

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 392
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 4 kohta

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen. Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja viihtyvyyttä, 
luomaan uusia palveluja sekä kehittämään 
aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja terveydellisiä oloja 
muun muassa matkustamon sisätiloja 
parantamalla, viihtyvyyttä, luomaan uusia 
palveluja sekä kehittämään aktiivisia ja 
passiivisia turvallisuustoimenpiteitä, joissa 
kiinnitetään erityistä huomiota inhimillisiin 
tekijöihin. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

Or. en
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Perustelu

Yhä liikkuvammaksi muuttuva yhteiskunta globalisoituvassa maailmassa yhdessä 
demografisten muutosten kanssa johtaa lentojen määrän lisääntymiseen ja myös lentoaikojen 
pitenemiseen. Matkustamon sisätilojen parempi valvonta ja tehokkuus, muun muassa 
yksilölliset säätömahdollisuudet, tulevat olemaan ratkaisevia edistysaskelia lentomatkailussa.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 932.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 393
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 7 kohta

Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle. Tavoitteena on tutkia 
radikaalisti uudenlaisia ja nykyistä 
ympäristötehokkaampia ja innovatiivisempia 
teknologioita, jotka voivat helpottaa 
lentoliikenteessä tämän vuosisadan 
jälkipuoliskolla ja sen jälkeen tarvittavaa 
siirtymää. Tutkimuksessa käsiteltäviä 
näkökohtia ovat muun muassa uudet 
voimalaite- ja nostovoimaratkaisut, ilma-
alusten sisätiloja koskevat uudet ideat, uudet 
lentoasemaratkaisut, ilma-alusten uudet 
ohjaus- ja valvontamenetelmät, 
lentoliikennejärjestelmän toiminnan 
vaihtoehtoiset mallit ja lentoliikenteen 
liittäminen muihin liikennemuotoihin.

Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle.  Tavoitteena on tutkia 
radikaalisti uudenlaisia ja nykyistä 
ympäristötehokkaampia ja innovatiivisempia 
teknologioita, jotka voivat helpottaa 
lentoliikenteessä seuraavalla 
vuosikymmenellä. Tutkimuksessa 
käsiteltäviä näkökohtia ovat muun muassa 
uudet voimalaite- ja nostovoimaratkaisut, 
ilma-alusten sisätiloja koskevat uudet ideat, 
uudet lentoasemaratkaisut, ilma-alusten 
uudet ohjaus- ja valvontamenetelmät, 
lentoliikennejärjestelmän toiminnan 
vaihtoehtoiset mallit ja lentoliikenteen 
liittäminen muihin liikennemuotoihin.

Or. xm

Perustelu

Puhe vuosisadan toisesta puoliskosta ja siitä eteenpäin on tarkoitettu pikemminkin hankkeille, 
jotka vaipuvat unhoon.  Puhuminen vuosikymmenestä on realistisempaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in the name of the Green/efa Group

Tarkistus 394
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
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parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 
Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa. 

parantaminen: Ulkoisten sosiaali- ja 
ympäristökustannusten laskemiseen 
tarkoitettujen menetelmien parantaminen.
Tavoitteena on kehittää teknologioita ja 
osaamista ympäristön (ilman, veden ja 
maaperän) pilaantumisen vähentämiseksi ja 
ympäristövaikutusten, kuten 
ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 
Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa.

Or. en

Perustelu

Uutta eurovinjetti 2 -direktiiviä koskevaan päätökseen sisältyy tavoite menetelmien 
kehittämisestä ulkoisten sosiaali- ja ympäristökustannusten laskentaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 395
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
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päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 
Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa.

päästöjä ja parannetaan niiden 
kustannustehokkuutta ja
energiatehokkuutta (esimerkiksi 
hybridivaihtoehdot) sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot sekä vaihtoehtoisia 
hybridimoottoreita käyttävät junat mukaan 
luettuina. Toimet kattavat infrastruktuuri-, 
ajoneuvo-, alus- ja komponenttiteknologiat 
ja niissä käsitellään myös järjestelmän 
yleistä optimointia. Liikenteen 
kehityssuuntiin liittyvässä tutkimuksessa 
käsitellään valmistusta, rakentamista, 
käyttöä, ylläpitoa, diagnosointia,
korjaamista, tarkastamista, purkamista, 
hävittämistä, kierrätystä, romuajoneuvoja 
koskevia strategioita sekä toimintaa merellä 
onnettomuustapauksissa.

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 143 korvaava tarkistus, johon on lisätty joitakin uusia näkökohtia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 396
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja liikenteen
ympäristövaikutusten vähentämiseksi, 
mukaan lukien ilmastonmuutokseen, 
terveyteen ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien vaikutusten ja 
melun, rajoittamiseksi. Tutkimuksella 
vähennetään voimanlähteiden päästöjä ja 
parannetaan niiden energiatehokkuutta sekä 
edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöä, vety ja polttokennot mukaan 
luettuina. Toimet kattavat infrastruktuuri-, 
ajoneuvo-, alus- ja komponenttiteknologiat 
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Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa. 

ja niissä käsitellään myös järjestelmän 
yleistä optimointia. Liikenteen 
kehityssuuntiin liittyvässä tutkimuksessa 
käsitellään valmistusta, rakentamista, 
käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, tarkastamista 
ja katsastusta, kierrätystä, romuajoneuvoja 
koskevia strategioita sekä toimintaa merellä 
onnettomuustapauksissa.

Or. en

Perustelu

Uutta eurovinjetti 2 -direktiiviä koskevaan päätökseen sisältyy tavoite menetelmien 
kehittämisestä ulkoisten sosiaali- ja ympäristökustannusten laskentaan. 

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 941.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Tarkistus 397
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 
Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina, 
tavoitteena hiilettömät liikennemuodot.
Toimet kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, 
alus- ja komponenttiteknologiat ja niissä 
käsitellään myös järjestelmän yleistä 
optimointia. Liikenteen kehityssuuntiin 
liittyvässä tutkimuksessa käsitellään 
valmistusta, rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, 
korjaamista, tarkastamista ja katsastusta, 
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toimintaa merellä onnettomuustapauksissa. kierrätystä, romuajoneuvoja koskevia 
strategioita sekä toimintaa merellä 
onnettomuustapauksissa.

Or. en

Perustelu

On vaikea tietää, mitä "puhtaat ja tehokkaat" moottorit ovat. Tarkistuksella halutaan 
selventää tekstiä tältä osin. Pintaliikenteeseen tarkoitettujen uusien polttoaineiden 
kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on toisaalta oltava hiilettömien liikennemuotojen 
kehittäminen. 

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetty tarkistus 943.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz in the name of the Green/efa Group

Tarkistus 398
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 2 kohta

Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen . 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
henkilöiden ja tavaroiden saumattomia 
ovelta ovelle  kuljetuksia sekä teknologioita, 
joilla voidaan taata tehokas 
intermodaalisuus, myös rautateiden 
kilpailukykyä silmällä pitäen. Tähän 
sisältyvät toimet, joissa käsitellään 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten liikenneverkkojen, -
järjestelmien ja  palvelujen 
yhteentoimivuutta ja toiminnan optimointia 
sekä niiden intermodaalista 
yhteenliittämistä. Toimilla pyritään 
optimoimaan infrastruktuurin käyttö, 
mukaan luettuina terminaalit ja 
erikoistuneet verkot, parantamaan 
kuljetusten, liikenteen ja tiedon hallintaa, 
kehittämään tavaralogistiikkaa ja 
edistämään intermodaalista 
matkustajaliikennettä. Lisäksi pyritään 
kehittämään älykkäitä järjestelmiä ja uusia 
ajoneuvo- ja alusratkaisuja ja  
teknologioita sekä lastaus- ja 

Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen: 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
henkilöiden ja tavaroiden saumattomia 
ovelta ovelle -kuljetuksia sekä teknologioita, 
joilla voidaan taata tehokas 
intermodaalisuus, myös rautateiden 
kilpailukykyä silmällä pitäen. Tähän 
sisältyvät toimet, joissa käsitellään 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten liikenneverkkojen, -
järjestelmien ja -palvelujen 
yhteentoimivuutta ja toiminnan optimointia 
sekä niiden intermodaalista 
yhteenliittämistä, lisäkokemusta ja 
Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmän kehittämistä.
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purkutoimintoja. Poliittista päätöksentekoa 
tukevaan tietämykseen sisältyvät 
infrastruktuurin hinnoittelua ja 
käyttömaksuja koskevat kysymykset sekä 
EU:n liikennepoliittisten toimien ja 
Euroopan laajuisia verkkoja koskevan 
politiikan ja siihen liittyvien hankkeiden 
arviointi. 

Or. en

Perustelu

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä on tärkeä osa Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa. Standardointia, vakauttamista ja uusia kokemuksia koskevaa lisätutkimusta 
olisi kehitettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 399
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 3 kohta

Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen. Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 
ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa. Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuuskonsepteja sekä organisoinnin ja 
liikkuvuuden hallinnan innovatiivisia 
järjestelmiä ja korkealaatuista julkista 
liikennettä koskevalla tutkimuksella pyritään 
varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on 
mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja ja 
että eri liikennemuodot ovat suuressa määrin 
liitettävissä yhteen. Niin ikään kehitetään ja 
testataan puhdasta kaupunkiliikennettä 
koskevia innovatiivisia strategioita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään saastuttamattomiin 
liikennemuotoihin, kysynnän hallintaan, 
yksityisen liikenteen järkeistämiseen sekä 
tiedotus- ja viestintästrategioihin,  
palveluihin ja -infrastruktuureihin. Politiikan 
kehittämistä ja toteuttamista tukeviin 

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen kaikille kansalaisille, myös 
vammaisille: Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 
ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa. Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuus- ja liikennekonsepteja sekä 
organisoinnin ja liikkuvuuden hallinnan 
innovatiivisia järjestelmiä ja korkealaatuista 
julkista liikennettä koskevalla tutkimuksella 
pyritään varmistamaan, että kaikilla 
kansalaisilla on mahdollisuudet käyttää 
liikennepalveluja ja että eri liikennemuodot 
ovat suuressa määrin liitettävissä yhteen. 
Niin ikään kehitetään ja testataan puhdasta 
kaupunkiliikennettä koskevia innovatiivisia 
strategioita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
saastuttamattomiin liikennemuotoihin, 
kysynnän hallintaan, yksityisen liikenteen 
järkeistämiseen sekä tiedotus- ja 
viestintästrategioihin, -palveluihin ja -
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välineisiin lukeutuvat liikenteen ja 
maankäytön suunnittelu.

infrastruktuureihin. Politiikan kehittämistä ja 
toteuttamista tukeviin välineisiin ja 
malleihin lukeutuvat liikenteen ja 
maankäytön suunnittelu.

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 144 laajentaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 400
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 4 kohta

Turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja älykkäitä järjestelmiä 
riskialttiiden henkilöiden kuten kuljettajien, 
pyöräilijöiden, matkustajien, miehistön ja 
jalankulkijoiden suojelemiseksi. 
Tutkimuksessa kehitetään edistyneitä 
teknisiä järjestelmiä ja 
riskianalyysimenetelmiä ajoneuvojen, 
alusten ja infrastruktuurien suunnittelua 
varten. Tutkimuksessa painotetaan kokoavia 
lähestymistapoja, joissa yhdistetään 
inhimilliset tekijät, rakenteiden kestävyys, 
ennaltaehkäisevät, passiiviset ja aktiiviset 
turvallisuustekijät, pelastustoimet sekä 
kriisinhallinta. Turvallisuutta käsitellään 
olennaisena osana liikenteen 
kokonaisjärjestelmää, joka kattaa 
infrastruktuurit, tavarat ja 
tavarankuljetussäiliöt, liikenteen käyttäjät ja 
harjoittajat, ajoneuvot ja alukset sekä 
poliittiset ja lainsäädännölliset toimet, 
mukaan luettuina päätöksenteon tuki- ja 
validointivälineet. Turvatoimia käsitellään 
aina kun ne ovat liikennejärjestelmään 
elimellisesti liittyvä edellytys.

Turvallisuuden ja turvatoimien 
parantaminen: Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja älykkäitä järjestelmiä 
riskialttiiden henkilöiden kuten kuljettajien, 
pyöräilijöiden, matkustajien, miehistön ja 
jalankulkijoiden suojelemiseksi. 
Tutkimuksessa kehitetään edistyneitä 
teknisiä järjestelmiä ja 
riskianalyysimenetelmiä ajoneuvojen, 
alusten ja infrastruktuurien suunnittelua 
varten. Tutkimuksessa painotetaan kokoavia 
lähestymistapoja, joissa yhdistetään 
inhimilliset tekijät, rakenteiden kestävyys, 
ennaltaehkäisevät, passiiviset ja aktiiviset 
turvallisuustekijät, pelastustoimet sekä 
kriisinhallinta. Turvallisuutta käsitellään 
olennaisena osana liikenteen 
kokonaisjärjestelmää, joka kattaa on- tai off-
shore-infrastruktuurit, tavarat (mukaan 
lukien nesteytetty maakaasu) ja 
tavarankuljetussäiliöt, liikenteen käyttäjät ja 
harjoittajat, ajoneuvot ja alukset sekä 
poliittiset ja lainsäädännölliset toimet, 
mukaan luettuina päätöksenteon tuki- ja 
validointivälineet. Turvatoimia käsitellään 
aina kun ne ovat liikennejärjestelmään 
elimellisesti liittyvä edellytys.

Or. en
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Perustelu

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

– specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

– needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 401
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 5 kohta

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena on 
parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 
kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia työmahdollisuuksia 
tutkimuksen ja kehittämisen avulla. 
Kehittyneissä teollisuusprosesseissa 
käytettävien teknologioiden kehittäminen 
käsittää suunnittelun, valmistuksen, 
kokoonpanon, rakentamisen ja ylläpidon, ja 
sen avulla pyritään alentamaan 
elinkaarikustannuksia ja lyhentämään 
tuotteiden kehitysaikaa. Tutkimuksessa 
painotetaan innovatiivisia tuoteratkaisuja ja 
parannettuja liikennepalveluja, joilla voidaan 
varmistaa parempi asiakastyytyväisyys. 
Lisäksi kehitetään tuotannon uusia 
organisointimalleja, mukaan luettuina 

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena on 
parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 
kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia työmahdollisuuksia 
tutkimuksen ja kehittämisen avulla. 
Kehittyneissä teollisuusprosesseissa 
käytettävien teknologioiden kehittäminen 
käsittää suunnittelun, valmistuksen, 
kokoonpanon, rakentamisen ja ylläpidon, ja 
sen avulla pyritään alentamaan 
elinkaarikustannuksia ja lyhentämään 
tuotteiden kehitysaikaa. Tutkimuksessa 
painotetaan innovatiivisia tuote- ja 
järjestelmäratkaisuja ja parannettuja 
liikennepalveluja, joilla voidaan varmistaa 
parempi asiakastyytyväisyys. Lisäksi 
kehitetään tuotannon uusia 
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tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät. organisointimalleja, mukaan luettuina 
tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät.

Or. en

Perustelu

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Tarkistus 402
Liite I, 7. Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Eurooppalaisen maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) tukeminen, 3 kohta

Välineiden ja asianmukaisen ympäristön 
luominen. Tavoitteena on varmistaa 
palvelujen turvallinen käyttö, pääasiassa 
keskeisiä sovelluksia koskevalla 
sertifioinnilla, sekä ennakoida ja varmistaa, 
että palvelut ovat riittäviä uusien 
politiikkojen ja lainsäädännön ja niiden 

Välineiden ja asianmukaisen ympäristön 
luominen. Tavoitteena on varmistaa 
palvelujen turvallinen käyttö, pääasiassa 
keskeisiä sovelluksia koskevalla 
sertifioinnilla, sekä ennakoida ja varmistaa, 
että palvelut ovat riittäviä uusien 
politiikkojen ja lainsäädännön ja niiden 
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täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi 
tavoitteena on kehittää julkisesti säänneltyjä 
palveluja noudattaen hyväksyttyjä 
saatavuutta koskevia periaatteita, kehittää 
navigointisovelluksissa käytettäviä keskeisiä 
digitaalisia topografia-, kartografia- ja 
maanmittaustietoja ja -järjestelmiä sekä 
tarkastella turvallisuuteen ja turvatoimiin 
liittyviä tarpeita ja vaatimuksia.

täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi 
tavoitteena on kehittää julkisesti säänneltyjä 
palveluja noudattaen hyväksyttyjä 
saatavuutta koskevia periaatteita, kehittää 
navigointisovelluksissa käytettäviä keskeisiä 
digitaalisia topografia-, kartografia- ja 
maanmittaustietoja ja -järjestelmiä sekä 
tarkastella turvallisuuteen ja turvatoimiin 
liittyviä tarpeita ja vaatimuksia. Jotta 
GMES-seurantaan liittyvien järjestelmien 
kanssa saavutettaisiin mahdollisimman 
suuri vuorovaikutus, turvallisuuden alalla 
edistetään toteutettavuustutkimuksia ja 
demonstrointeja, jotta saavutettaisiin 
yhteensopivuus ja lähentyminen kaikin 
mahdollisin osin GMES-järjestelmien ja 
Galileon välillä osana GMES-järjestelmää 
"järjestelmien järjestelmänä". 

Or. en

Perustelu

GMES:n  ja Galileon ala ja rakenne poikkeavat täysin toisistaan, mutta molemmat lähentävät 
tietoja loppukäyttäjiin tavoilla, joilla pyritään tehostamaan kansalaisen kykyä luottaa moniin 
välineisiin jokapäiväisessä elämässään. Myös yritykset ja paikalliset viranomaiset saavat 
täyden tukiaseman ajasta ja paikasta riippumattomien ja saumattomien teknologisten 
välineiden ja kommunikaatiojärjestelmien kautta.   

Varsinkin ennen kuin GMESissä otetaan käyttöön sen oma satelliittijärjestelmä, joka lisätään 
Cosmo-tyylisiin kansallisiin järjestelmiin, näitä kahta ohjelmaa on pidettävä toisiaan 
täydentävinä monilla tavoin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas in the name of the 
Green/efa Group

Tarkistus 403
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Tavoite

Tavoitteena on syvällinen yhteinen 
ymmärrys niistä monimutkaisista ja toisiinsa 
kytkeytyvistä sosioekonomisista haasteista, 
joita Euroopalla on edessään. Nämä haasteet 
liittyvät muun muassa kasvuun, 
työllisyyteen ja kilpailukykyyn, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, kestävään kehitykseen, 
elämänlaatuun, koulutukseen, kulttuurisiin 

Tavoitteena on syvällinen yhteinen 
ymmärrys niistä monimutkaisista ja toisiinsa 
kytkeytyvistä sosioekonomisista haasteista, 
joita Euroopalla on edessään. Nämä haasteet 
liittyvät muun muassa kasvuun, 
laadukkaaseen työllisyyteen, ikääntyvään 
yhteiskuntaan ja kilpailukykyyn, 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kestävään 
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kysymyksiin ja maailmanlaajuiseen 
keskinäisriippuvuuteen. Erityisesti on 
tarkoitus vankistaa tietämysperustaa kyseisiä 
osa-alueita koskevan politiikan laadintaa 
varten.

kehitykseen, elämänlaatuun, koulutukseen, 
rauhaan, kulttuurisiin kysymyksiin ja 
maailmanlaajuiseen keskinäisriippuvuuteen. 
Erityisesti on tarkoitus vankistaa 
tietämysperustaa kyseisiä osa-alueita 
koskevan politiikan laadintaa varten.

Or. en

Perustelu

Ikääntyvä yhteiskunta on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 404
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, johdantokappale

Tarkoituksena on kehittää ja koota yhteen 
tutkimusta, joka koskee kasvuun, 
työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä 
kysymyksiä. Tavoitteena on, että näitä 
kysymyksiä voidaan ymmärtää entistä 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, kun 
jatkossa kehitetään osaamisyhteiskuntaa. 
Tutkimuksen on määrä olla hyödyksi 
politiikan kannalta ja tukea tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimus kattaa seuraavat 
osatekijät:

Tarkoituksena on kehittää ja koota yhteen 
tutkimusta, joka koskee kasvuun, 
sosioekonomiseen vakauteen, työllisyyteen, 
kilpailukykyyn, teknologiseen koheesioon 
ja tietoyhteiskunnan kehittymiseen liittyviä 
kysymyksiä. Tavoitteena on, että näitä 
kysymyksiä voidaan ymmärtää entistä 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, kun 
jatkossa kehitetään osaamisyhteiskuntaa. 
Tutkimuksen on määrä olla hyödyksi 
politiikan kannalta ja tukea tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimus kattaa seuraavat 
osatekijät: 

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon yhteiskunnallis-taloudelliseen vakauteen vaikuttavat tekijät ja 
tutkimuksen integroiminen lakisääteiseen ja muuhun kuin lakisääteiseen koulutukseen.

Tällä tarkistuksella korvataan osa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esitetystä tarkistuksesta 981.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 405
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus ja elinikäinen oppiminen 
sekä aineettomat investoinnit;

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus (myös muu kuin 
lakisääteinen koulutus), elinikäinen 
oppiminen sekä aineettomat investoinnit;

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon yhteiskunnallis-taloudelliseen vakauteen vaikuttavat tekijät ja 
tutkimuksen integroiminen lakisääteiseen ja muuhun kuin lakisääteiseen koulutukseen.

Tällä tarkistuksella korvataan osa Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämästä tarkistuksesta 981.

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 406
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus ja elinikäinen oppiminen 
sekä aineettomat investoinnit;

tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, luovuus, kulttuuriset tekijät, 
arvot, koulutus ja elinikäinen oppiminen 
sekä aineettomat investoinnit; tietämyksen 
sekä tiedon ja aineettomien tuotteiden rooli 
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
vaurauden tuottamisen sekä sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän hyvinvoinnin 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Luovuus, kulttuuriset tekijät ja arvot Euroopassa ja koko maailmassa ovat erittäin tärkeitä 
Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Ne on otettava huomioon.
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Osaaminen on huomioitava Lissabonin tavoitteisiin pyrittäessä eli luotaessa tietoon 
perustuva talous ja varmistettaessa Euroopan kilpailukyky ja talouskasvu. Tämä edistäisi 
myös ympäristöön liittyvää, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 985.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 407
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, koulutus ja elinikäinen oppiminen 
sekä aineettomat investoinnit;

tietämyksen muuttuva rooli taloudessa; 
tähän sisältyviä kysymyksiä ovat 
erityyppisen tietämyksen ja osaamisen 
merkitys, yrittäjyys, koulutus ja elinikäinen 
oppiminen sekä aineettomat investoinnit;

Or. en

Perustelu

Menestyksekkään yrittäjyyden sosiaalisia ja institutionaalisia ehtoja koskeva tutkimus on 
erittäin tärkeää Euroopan yleisen kilpailukyvyn ja Lissabonin strategian edistämiseksi.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 982.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 408
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– talouden rakenteet, rakennemuutos ja 
tuottavuuskysymykset, mukaan luettuina 
palvelusektorin rooli, rahoituksen rooli, 
demografiset tekijät, kysyntä sekä pitkän 
aikavälin muutosprosessit; 

talouden rakenteet, rakennemuutos ja 
tuottavuuskysymykset, mukaan luettuina 
eurooppalaisten yritysten rakenteiden 
uudistaminen, eurooppalaisten 
huippuyritysten luominen, palvelusektorin 
rooli, rahoituksen rooli, demografiset tekijät, 
kysyntä sekä pitkän aikavälin 
muutosprosessit;

Or. en
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Perustelu

Yksi tärkeimpiä EU:ssa nykyisin käydyn julkisen keskustelun aiheita on kysymys yritysten 
rakenteiden uudistamisesta, yritysten välisistä fuusioista sekä yritysostoista yhdistyneenä 
poliittiseen ja taloudelliseen kysymykseen "eurooppalaisten huippuyritysten" luomisesta 
teollisuuden eri aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 409
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, institutionaaliset 
toimintaympäristöt sekä politiikan 
yhtenäisyys ja koordinointi. 

– institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät,
institutionaaliset toimintaympäristöt sekä 
politiikan yhtenäisyys ja koordinointi.

Or. en

Perustelu

Väestön ikääntymisestä johtuva Euroopan sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuva paine ja 
näiden järjestelmien mukauttamisen tarve on yksi tärkeimpiä Euroopan kilpailukykyyn 
vaikuttavia tekijöitä. Riittävän tiedon hankkiminen näistä asioista edesauttaa osaltaan 
säilyttämään eurooppalaisen elämäntavan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Tarkistus 410
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, institutionaaliset 
toimintaympäristöt sekä politiikan 
yhtenäisyys ja koordinointi. 

– institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, kansalliset ja alueelliset
institutionaaliset toimintaympäristöt sekä 
politiikan yhtenäisyys ja koordinointi.

Or. en

Perustelu

Monet talouskasvuun liittyvistä kysymyksistä käsitellään alue- ja paikallistasolla. Sen vuoksi 
on tarpeen, että näitä kysymyksiä tutkitaan kansallisten instituutioiden lisäksi alueellisissa 
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instituutioissa.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 984.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 411
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kasvu, työllisyys ja 

kilpailukyky osaamisyhteiskunnassa, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, institutionaaliset 
toimintaympäristöt sekä politiikan 
yhtenäisyys ja koordinointi. 

institutionaaliset ja politiikkaan liittyvät 
kysymykset, kuten makrotalouspolitiikka, 
työmarkkinat, institutionaaliset 
toimintaympäristöt, tieteellisten 
asiantuntijoiden muuttuva rooli poliittisilla 
ja julkisilla areenoilla sekä politiikan 
yhtenäisyys ja koordinointi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 980.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 412
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 1 a luetelmakohta (uusi)

Kaupunkitutkimuksen kehittäminen 
tarkoituksena ymmärtää paremmin 
temaattista (ympäristö, liikenne, sosiaaliset 
kysymykset, talous, väestön muutokset jne.) 
ja alueellista (kaupungit, alueet) 
vuorovaikutusta kaupungeissa ja kehittää 
(1) innovatiivisia suunnittelumekanismeja 
kysymysten käsittelemiseksi integroidulla ja 
kestävällä tavalla ja (2) innovatiivisia 
hallintoprosesseja kansalaisten 
osallistumisen sekä julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi, 
ymmärtää paremmin Euroopan 
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kaupunkien asemaa maailmanlaajuisesti 
(kaupunkien kilpailukyky) ja tukea 
paikallisviranomaisia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden parantamiseksi ja 
syrjäytymisen torjumiseksi kaupungeissa, 
joissa epätasa-arvo kasvaa talouskasvusta 
huolimatta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei edellytetä erityistä kaupunkisuunnittelun tutkimusta, vaikka 
enemmistö EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa. Tämän tarkistuksen tavoitteena on 
tällaisen kaupunkeja koskevan tutkimuksen palauttaminen. Kun otetaan huomioon 
viimevuotiset mellakat Ranskan lähiöissä, on tarpeen sisällyttää tällainen tutkimus 
puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 413
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 
yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– muutokset elämäntavoissa, perheessä, 
työssä, kulutuksessa, terveydessä ja 
elämänlaadussa (jotka ovat sidoksissa 
toisiinsa); tähän sisältyvät myös lapsia, 
nuoria ja vammaisia koskevat kysymykset;

muutokset elämäntavoissa, perheessä, 
työssä, yhtäläiset mahdollisuudet ja 
syrjimättömyys työpaikalla mukaan lukien,
kulutuksessa, terveydessä ja elämänlaadussa 
(jotka ovat sidoksissa toisiinsa); tähän 
sisältyvät myös lapsia, erityisen lahjakkaita 
lapsia, nuoria ja vammaisia koskevat 
kysymykset;

Or. en

Perustelu

Part 1 :   Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 :  In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
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scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 414
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 3 a luetelmakohta (uusi)

– kaupunkiympäristön hallinta, 
innovatiivisten välineiden, 
lähestymistapojen ja koulutuksen 
kehittäminen, jotta varmistettaisiin 
tehokkaampi yhteistyö hallinnon eri tasojen 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä 
kehitettäessä suunnitteluprosesseja 
kaupungeille ja taajamille; erilaisuus 
huolimatta taloudellisesta kehityksestä. 

Or. xm

Perustelu

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 415
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 3 b luetelmakohta (uusi)

lääketiedettä, bioteknologiaa ja 
nanoteknologiaa koskeviin päätöksiin 
liittyvät oikeudelliset ja eettiset näkökohdat.

Or. en

Perustelu

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 



PE 374.414v01-00 72/97 AM\619004FI.doc

FI

mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 416
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 3 c ja 3 d luetelmakohta 
(uusi)

Kaupunkien kilpailukyky; Euroopan 
kaupunkien rooli maailmanlaajuisesti, 
aluepolitiikat yhteenkuuluvuuden 
parantamiseksi.
Kaupunkitutkimus: keskittyminen 
temaattiseen (ympäristö, liikenne, 
sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset, 
väestömuutokset jne.) ja alueelliseen 
vuorovaikutukseen kaupungeissa, 
integroitujen ja kestävien 
hallintoprosessien kehittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei edellytetä erityistä kaupunkisuunnittelun tutkimusta, vaikka 
enemmistö EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa. Tämän tarkistuksen tavoitteena on 
tällaisen kaupunkeja koskevan tutkimuksen palauttaminen. Kun otetaan huomioon 
viimevuotiset mellakat Ranskan lähiöissä, on tarpeen sisällyttää tällainen tutkimus 
puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 417
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Keskeiset 

yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja niiden seuraukset, 1 kohta, 3 e luetelmakohta (uusi)

– tutkimukset kulttuurin, 
kulttuuriperinnön, luovan alan ja 
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kulttuurialan vaikutuksesta 
sosioekonomiseen kehitykseen ja 
työmarkkinoihin.

Or. en

Perustelu

Kulttuuriympäristö on merkittävä tekijä erityisesti Euroopassa. Sen luomaa lisäarvoa on 
tutkittava perusteellisesti.  

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämä tarkistus 1009.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 418
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kehityksen 

ennakointi, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– laaja-alainen sosioekonomisen kehityksen 
ennakointi, joka kohdennetaan muutamiin 
EU:n kannalta keskeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin; tarkasteltavia kysymyksiä 
ovat muun muassa väestön ikääntymisen, 
muuttoliikkeen ja tietämyksen 
maailmanlaajuistumisen tuleva kehitys ja 
vaikutukset sekä rikollisuuden ja 
merkittävien riskien muutokset; 

– laaja-alainen sosioekonomisen kehityksen 
ennakointi, joka kohdennetaan muutamiin 
EU:n kannalta keskeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin; tarkasteltavia kysymyksiä 
ovat muun muassa väestön ikääntymisen, 
muuttoliikkeen ja tietämyksen 
maailmanlaajuistumisen ja levittämisen
tuleva kehitys ja vaikutukset sekä 
rikollisuuden ja merkittävien riskien 
muutokset;

Or. en

Perustelu

Tietämyksen maailmanlaajuistumisen vuoksi on ehdottoman tärkeää ymmärtää tietämyksen 
leviämisen mekanismeja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 419
Liite I, 8 Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, Toimet, Kehityksen 

ennakointi, 1 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)

– humanistiset tieteet – kielet, kielten 
rakenne ja kielenoppiminen, historia, 
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taidehistoria, maantiede ja geotiede, 
aluehistoria,  filosofia, kulttuurihistoria ja 
uskontojen historia, 
kuvataiteisiin, perinteisiin 
käsityöläisammatteihin, arkkitehtuuriin ja 
kaupunkeihin liittyvä kulttuuriperintö.

Or. es

Perustelu

Tarvitaan kokonaisvaltaista tietämystä yhteisten arvojen perustasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 420
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, otsikko

9. Turvallisuus ja avaruus 9. Turvallisuus

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden välisistä yhtymäkohdista huolimatta näitä kahta aihetta olisi 
käsiteltävä erillisinä tarkkaan määriteltyinä prioriteetteina.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 421
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, Tavoite, 1 kohta

Turvallisuustutkimuksen tavoitteena on 
kehittää teknologioita ja tietämystä sellaisten 
siviilisovelluksiin painottuvien valmiuksien 
rakentamista varten, joiden avulla voidaan 
suojata kansalaisia muun muassa terrorismin 
ja rikollisuuden kaltaisilta uhilta sekä 
tahattomien onnettomuuksien, kuten 
luonnonkatastrofien ja 
teollisuusonnettomuuksien, vaikutuksilta ja 
seurauksilta. Lisäksi päämääränä on 
varmistaa, että saatavilla ja kehitteillä olevia 
teknologioita käytetään –

Turvallisuustutkimuksen tavoitteena on 
kehittää teknologioita ja tietämystä sellaisten 
siviilisovelluksiin painottuvien valmiuksien 
rakentamista varten, joiden avulla voidaan 
suojata kansalaisia muun muassa terrorismin 
ja rikollisuuden kaltaisilta uhilta sekä 
tahattomien onnettomuuksien, kuten 
luonnonkatastrofien ja 
teollisuusonnettomuuksien, vaikutuksilta ja 
seurauksilta. Lisäksi päämääränä on 
varmistaa, että saatavilla ja kehitteillä olevia 
teknologioita käytetään –
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perusihmisoikeuksia kunnioittaen –
optimaalisesti ja koordinoidusti Euroopan 
turvallisuuden parantamiseksi. Niin ikään 
edistetään turvallisuusratkaisujen tarjoajien 
ja käyttäjien yhteistyötä. Tavoitteisiin 
pääsemiseksi toteutetaan toimia, joilla 
samanaikaisesti lujitetaan Euroopan 
turvallisuusalan teknologiaperustaa ja 
parannetaan sen kilpailukykyä. 

perusihmisoikeuksia ja yksityisyyttä
kunnioittaen – optimaalisesti ja 
koordinoidusti Euroopan turvallisuuden 
parantamiseksi. Samalla tunnustetaan 
teknologian rajat terrorismin ja rikosten 
torjunnassa sekä muissa turvallisuuteen 
liittyvissä näkökohdissa ja varmistetaan 
oikeasuhtainen rahoitus niiden perussyitä 
ja mahdollisia ratkaisuja koskevalle 
tutkimukselle. Lisäksi tavoitteena on 
varmistaa, että prioriteetit tällä alalla 
määritellään pikemminkin julkisten kuin 
kaupallisten etujen perusteella ja että 
kaikkia menoja valvovat vastuulliset elimet, 
joissa teollisuus ei ole yliedustettuna. Niin 
ikään edistetään konfliktien 
rauhanomaiseen ratkaisuun tarkoitettujen 
turvallisuusratkaisujen tarjoajien ja 
käyttäjien yhteistyötä. Tavoitteisiin 
pääsemiseksi toteutetaan toimia, joilla 
samanaikaisesti lujitetaan Euroopan 
turvallisuusalan teknologiaperustaa ja 
parannetaan sen kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 422
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.1 Turvallisuus, otsikko

9.1 Turvallisuus Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden välisistä yhtymäkohdista huolimatta näitä kahta aihetta olisi 
käsiteltävä erillisinä tarkkaan määriteltyinä prioriteetteina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 423
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.1 Turvallisuus, Lähestymistapa, 2 kohta

Yhteisön tason toimissa tarkastelun Yhteisön tason toimissa tarkastelun 
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kohteeksi on valittu neljä turvallisuuteen 
liittyvää tehtäväaluetta. Tehtäväalueet 
liittyvät politiikan kannalta merkittäviin 
uhkiin ja potentiaalisiin turvallisuutta 
vaarantaviin tapahtumiin, ja niistä saadaan 
runsaasti lisäarvoa Euroopan tasolla. Lisäksi 
on yksilöity kolme poikkialaista 
tehtäväaluetta. Jokainen tehtäväalue käsittää
kuusi ”vaihetta”, joiden kesto ja painotus 
vaihtelevat. Nämä vaiheet ovat (suluissa on 
mainittu, mihin osatekijään vaiheessa 
keskitytään): yksilöinti (tapahtuma), ehkäisy 
(uhka), suojaaminen (kohde), varautuminen 
(toimet), reagointi (kriisi) ja vahinkojen
korjaaminen (seuraukset). Vaiheiden nimet 
kuvaavat, mitä kussakin vaiheessa tehdään. 
Ensimmäiset neljä vaihetta liittyvät 
tapahtuman välttämiseen tai sen 
mahdollisten vahingollisten vaikutusten 
lieventämiseen. Viimeiset kaksi puolestaan 
liittyvät toimintaan tapahtuman yhteydessä 
sekä sen pidempiaikaisten seurausten 
hoitoon.

kohteeksi on valittu neljä turvallisuuteen 
liittyvää tehtäväaluetta. Tehtäväalueet 
liittyvät politiikan kannalta merkittäviin 
uhkiin ja potentiaalisiin turvallisuutta 
vaarantaviin tapahtumiin, ja niistä saadaan 
runsaasti lisäarvoa Euroopan tasolla.
Salassapitoa koskevien erityisvaatimusten 
huomioon ottaminen on taattava.
Tutkimustulosten avoimuutta ei tällöin pidä 
tarpeettomasti rajoittaa. Lisäksi on 
määriteltävä alat, joilla nykyinen 
tutkimustulosten avoimuus on mahdollista.
Lisäksi on yksilöity kolme poikkialaista 
tehtäväaluetta. Nämä vaiheet ovat (suluissa 
on mainittu, mihin osatekijään vaiheessa 
keskitytään): yksilöinti (tapahtuma), ehkäisy 
(uhka), suojaaminen (kohde), varautuminen 
(toimet), reagointi (kriisi) ja vahinkojen 
korjaaminen (seuraukset). Vaiheiden nimet 
kuvaavat, mitä kussakin vaiheessa tehdään.
Ensimmäiset neljä vaihetta liittyvät 
tapahtuman välttämiseen tai sen 
mahdollisten vahingollisten vaikutusten 
lieventämiseen. Viimeiset kaksi puolestaan 
liittyvät toimintaan tapahtuman yhteydessä 
sekä sen pidempiaikaisten seurausten 
hoitoon.

Or. de

Perustelu

KOM-asiakirjassa todetaan yhteistyöstä: Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa .... Tarkoituksena on, että tieto EU:ssa tehtävän 
tutkimuksen tuloksista leviäisi paremmin ja tuloksia hyödynnettäisiin tehokkaammin.
Alaviitteessä huomautetaan: "Turvallisuustutkimuksessa voidaan joissakin tapauksissa 
soveltaa tiettyjä rajoituksia osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
mukaisesti." Tarkistuksella halutaan ottaa huomioon turvallisuustutkimusta koskevat 
erityisvaatimukset. Parlamentti painottaa hyväksynnällään jo muotoiltua kantaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 424
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.1 Turvallisuus, Lähestymistapa, 6 kohta

Toimiin pyritään ponnekkaasti saamaan 
mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä 

Toimiin pyritään ponnekkaasti saamaan 
mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä -
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kansalaisten turvallisuudesta vastaavia 
viranomaisia ja organisaatioita. Tämän 
aihealueen tutkimuksen sisällön ja rakenteen 
määrittelyssä käytetään tukena Euroopan 
turvallisuustutkimuksen neuvoa-antavan 
komitean (ESRAB)  laatimia pitkän 
aikavälin strategisia tutkimuslinjauksia.

jolloin pk-yrityksen määritelmää on 
turvallisuustutkimuksen alalla 
mukautettava työntekijöiden ja 
liikevaihdon määrän osalta tai 
vaihtoehtoisesti yritys on luokiteltava pk-
yritykseksi, mikäli omistajuus, 
vastuuvelvollisuus, johtaminen, riskit ja 
yhteisvastuu yhdistyvät yrityksen johdon 
toiminnassa - sekä kansalaisten 
turvallisuudesta vastaavia viranomaisia ja 
organisaatioita. Tämän aihealueen 
tutkimuksen sisällön ja rakenteen 
määrittelyssä käytetään tukena Euroopan 
turvallisuustutkimuksen neuvoa-antavan 
komitean (ESRAB) laatimia pitkän aikavälin 
strategisia tutkimuslinjauksia.

Or. de

Perustelu

Vaikka talous on useilla aloilla rakenteeltaan sellainen, että pk-yritykset ovat - EU:n 
määritelmän mukaisesti - innovoinnin ja kilpailukyvyn moottoreita, on turvallisuusala 
kuitenkin tästä poikkeus. Innovaation ehdoton edistäjä on - muun muassa loppuun 
saattamattomien sisämarkkinoiden ja rajoitetun kilpailun vuoksi - YK, joka usein ei toimi 
yksinomaan turvallisuustutkimuksen alalla eikä siksi - EU:n pk-yritysmääritelmän mukaisesti 
- kuulu keskisuuriin yrityksiin. Rakenteet on otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän 
puolesta

Tarkistus 425
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.1 Turvallisuus, Toimet, Terrorismin ja rikollisuuden 

torjunta

• Terrorismin ja rikollisuuden torjunta. 
Toimissa keskitytään potentiaalisten 
vahinkoa aiheuttavien tekojen muodostaman 
uhan eri osatekijöihin, kuten rikoksen-/ 
vahingontekijöihin ja näiden käyttämiin 
laitteisiin ja resursseihin tai hyökkäysten 
mekanismeihin. Tätä tehtäväaluetta varten 
tarvitaan joukko valmiuksia, joista monet 
liittyvät ensisijaisesti vaiheisiin ”yksilöinti”, 
”ehkäisy”, ”varautuminen” ja ”reagointi”. 
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat teot ja toisaalta lieventää 

Terrorismin ja rikollisuuden torjunta:
Toimissa keskitytään potentiaalisten 
vahinkoa aiheuttavien tekojen muodostaman 
uhan eri osatekijöihin, kuten rikoksen-/ 
vahingontekijöihin ja näiden käyttämiin 
laitteisiin ja resursseihin tai hyökkäysten 
mekanismeihin. Tätä tehtäväaluetta varten 
tarvitaan joukko valmiuksia, joista monet 
liittyvät ensisijaisesti vaiheisiin ”yksilöinti”, 
”ehkäisy”, ”varautuminen” ja ”reagointi”.
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta lieventää 
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mahdollisten tekojen seurauksia. 
Tarvittavien valmiuksien rakentamiseksi 
keskitytään seuraaviin kysymyksiin: uhan, 
esimerkiksi kemiallisen, biologisen, säteily-
tai ydinuhan, tiedostaminen (jossa olennaisia 
osatekijöitä ovat muun muassa tietojen 
kerääminen, kokoaminen, hyödyntäminen ja 
jakaminen sekä muiden varoittaminen); 
havaitseminen (esim. vaaralliset aineet, 
yksilöt tai ryhmät, epäilyttävä käytös); 
yksilöinti (esim. henkilöt, aineiden tyyppi ja 
määrä); ehkäisy (esim. pääsyn ja liikkumisen 
rajoittaminen sekä taloudellisten resurssien 
osalta taloudellisten rakenteiden valvonta); 
varautuminen (esim. riskien arviointi, 
tahallisesti levitettyjen biologisten ja 
kemiallisten aineiden torjunta, strategisten 
reservien, kuten henkilöstön, osaamisen, 
tarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden 
riittävyyden arviointi sellaisten tapahtumien 
varalta, joilla on mittavia vaikutuksia); 
terroritekojen ja rikosten vaikutusten 
poistaminen tai rajoittaminen; 
tietojenkäsittely lainvalvonnassa. 

mahdollisten tapahtumien seurauksia.
Tarvittavien valmiuksien rakentamiseksi 
keskitytään seuraaviin kysymyksiin: uhan, 
esimerkiksi kemiallisen, biologisen, säteily-
tai ydinuhan, tiedostaminen (jossa olennaisia 
osatekijöitä ovat muun muassa tietojen 
kerääminen, kokoaminen, hyödyntäminen ja 
jakaminen sekä muiden varoittaminen);
havaitseminen (esim. vaaralliset aineet, 
yksilöt tai ryhmät, epäilyttävä käytös); 
yksilöinti (esim. henkilöt, aineiden tyyppi ja 
määrä); ehkäisy (esim. pääsyn ja liikkumisen 
rajoittaminen sekä taloudellisten resurssien 
osalta taloudellisten rakenteiden valvonta); 
varautuminen (esim. riskien arviointi, 
tahallisesti levitettyjen biologisten ja 
kemiallisten aineiden torjunta, strategisten 
reservien, kuten henkilöstön, osaamisen, 
tarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden 
riittävyyden arviointi sellaisten tapahtumien 
varalta, joilla on mittavia vaikutuksia); 
terroritekojen ja rikosten vaikutusten 
poistaminen tai rajoittaminen; 
tietojenkäsittely lainvalvonnassa, 
rauhantutkimus sekä rauhanomaista 
konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua koskeva 
tutkimus.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelman tavoitteena on myös EU:n toimintalinjojen tukeminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 426
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.1 Turvallisuus, Toimet, Rajaturvallisuus

• •Rajaturvallisuus. Toimissa keskitytään 
kahdentyyppisiin kysymyksiin: (järjestettyyn 
tai ennakoimattomaan) rajanylitykseen 
liittyviin turvallisuuskysymyksiin, joiden 
osalta EU:n rajat katsotaan EU:n alueen 
suojelun kannalta ulkorajoiksi (vihreät ja 
siniset rajat), sekä rajanylityspaikkoihin 
osana (liikenne)infrastruktuuria ja samalla 

Rajaturvallisuus. Toimissa keskitytään 
kahdentyyppisiin kysymyksiin: (järjestettyyn 
tai ennakoimattomaan) rajanylitykseen 
liittyviin turvallisuuskysymyksiin, joiden 
osalta EU:n rajat katsotaan EU:n alueen 
suojelun kannalta ulkorajoiksi (vihreät ja 
siniset rajat), sekä rajanylityspaikkoihin 
osana (liikenne)infrastruktuuria ja samalla 
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turvallisuusuhkien potentiaalisina kohteina. 
Tätä tehtäväaluetta varten tarvitaan joukko 
valmiuksia, joista monet liittyvät 
ensisijaisesti vaiheisiin ”yksilöinti”, 
”ehkäisy” ja ”suojaaminen”. Tavoitteena on 
yhtäältä välttää vahinkoa aiheuttavat 
tapahtumat ja toisaalta lieventää 
mahdollisten tapahtumien seurauksia. 
Tarvittavien valmiuksien rakentamiseksi 
keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 
kaikkien rajanylityspaikoilla käytettävien 
turvallisuusjärjestelmien, -laitteiden, -
välineiden ja -prosessien  toimivuuden ja 
tehokkuuden parantaminen (tutkimusaiheita 
ovat esim. rajanylittäjien henkilöllisyyden 
toteaminen, ei-invasiiviset henkilöiden ja 
tavaroiden tarkastusmenetelmät, aineiden 
seuranta, näytteenotto, spatiaalinen 
tunnistaminen (mukaan luettuina tiedon 
keruu ja analysointi) jne.); Euroopan maa- ja 
rannikkorajojen turvallisuuden parantaminen 
(esim. ei-invasiivinen ja vedenalainen 
ajoneuvojen ja alusten tunnistus, 
ajoneuvojen seuranta, spatiaalinen 
tunnistaminen (mukaan luettuina tiedon 
keruu ja analysointi), valvonta, etäoperointi 
jne.); (laittoman) muuttoliikkeen arviointi ja 
hallinta.

turvallisuusuhkien potentiaalisina kohteina. 
Tätä tehtäväaluetta varten tarvitaan joukko 
valmiuksia, joista monet liittyvät 
ensisijaisesti vaiheisiin ”yksilöinti”, 
”ehkäisy” ja ”suojaaminen”. Tavoitteena on 
yhtäältä välttää vahinkoa aiheuttavat 
tapahtumat ja toisaalta lieventää 
mahdollisten tapahtumien seurauksia. 
Tarvittavien valmiuksien rakentamiseksi 
keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 
kaikkien rajanylityspaikoilla käytettävien 
turvallisuusjärjestelmien, -laitteiden, -
välineiden ja -prosessien  toimivuuden ja 
tehokkuuden parantaminen (tutkimusaiheita 
ovat esim. rajanylittäjien henkilöllisyyden 
toteaminen, ei-invasiiviset henkilöiden ja 
tavaroiden tarkastusmenetelmät, aineiden 
seuranta, näytteenotto, spatiaalinen 
tunnistaminen (mukaan luettuina tiedon 
keruu ja analysointi) jne.); Euroopan maa- ja 
rannikkorajojen turvallisuuden parantaminen 
(esim. ei-invasiivinen ja vedenalainen 
ajoneuvojen ja alusten tunnistus, 
ajoneuvojen ja alusten seuranta, 
spatiaalinen tunnistaminen (mukaan 
luettuina tiedon keruu ja analysointi), 
valvonta, maarajojen, aluevesien ja 
ilmatilan loukkausten torjuntaan 
tarkoitetut varoitus- ja hälytysjärjestelmät, 
etäoperointi jne.); (laittoman) 
muuttoliikkeen arviointi ja hallinta.

Or. en

Perustelu

Vakiinnuttaakseen EU:n ulkorajat äärimmäisenä rajana EU:n alueen suojelemiseksi EU 
tarvitsee turvallisuustutkimusta jäljittääkseen kaikentyyppiset rajaloukkaukset voidakseen 
luoda valmiudet viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan varoittamiseksi reaaliaikaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Tarkistus 427
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Lähestymistapa, 6 a kohta 

Eurooppaa koskevien kansainvälisten 
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sitoumusten arviointi ja seuranta EU:n 
rajojen ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 428
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruussovellukset eurooppalaisen 

yhteiskunnan palveluksessa, 1 luetelmakohta, 1 alakohta 

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön ja turvallisuuden
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja ongelmia 
tai lieventämään niiden seurauksia. 
Tutkimustoimissa tulisi pääasiassa pyrkiä 
siihen, että avaruuteen sijoitetuista lähteistä 
saatu GMES-informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun informaatioon 
monimutkaisissa tuotteissa, jotka integroivat 
ja hallinnoivat informaatiota tehokkaasti ja 
tarjoavat loppukäyttäjille tietoa ja 
räätälöityjä palveluja. Tutkimuksen avulla 
olisi myös parannettava seurantamenetelmiä 
ja seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, mukaan lukien 
kansalaisten turvallisuuteen liittyvät 
ennakkovaroitusjärjestelmät, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön hallintaan, 
turvallisuuteen ja luonnonkatastrofien 
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja 
ongelmia tai lieventämään niiden seurauksia. 
Tutkimustoimissa tulisi pääasiassa pyrkiä 
siihen, että avaruuteen sijoitetuista lähteistä 
saatu GMES-informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun informaatioon 
monimutkaisissa tuotteissa, jotka integroivat 
ja hallinnoivat informaatiota tehokkaasti ja 
tarjoavat loppukäyttäjille tietoa ja 
räätälöityjä palveluja. Muut 
satelliittiteknologiat (esimerkiksi viestintä-
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järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö 
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 
tiettyihin erityistarpeisiin. 

ja suunnistusteknologiat) sisällytetään 
tarvittaessa GMES-palvelujen 
kehittämiseen. Tutkimuksen avulla olisi 
myös parannettava seurantamenetelmiä ja 
seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 
järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö 
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 
tiettyihin erityistarpeisiin.

Or. es

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen 171 laajentaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 429
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruussovellukset eurooppalaisen 

yhteiskunnan palveluksessa, 1 luetelmakohta, 1 alakohta 

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön ja turvallisuuden 
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja ongelmia 
tai lieventämään niiden seurauksia. 
Tutkimustoimissa tulisi pääasiassa pyrkiä 
siihen, että avaruuteen sijoitetuista lähteistä 
saatu GMES-informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun informaatioon 
monimutkaisissa tuotteissa, jotka integroivat 
ja hallinnoivat informaatiota tehokkaasti ja 
tarjoavat loppukäyttäjille tietoa ja 

Tavoitteena on kehittää tarkoitukseen 
sopivia satelliittipohjaisia seuranta- ja 
ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka toimivat 
uniikkeina ja maailmanlaajuisesti 
käytettävissä olevina tietolähteinä. Lisäksi 
pyritään tukemaan ja vauhdittamaan niiden 
operatiivisen käytön kehitystä. Toimilla 
tuetaan niin ikään sellaisten operatiivisten 
GMES-palvelujen kehittämistä, joiden 
avulla päätöksentekijät pystyvät paremmin 
ennakoimaan ympäristön ja turvallisuuden 
hallintaan liittyviä kriisitilanteita ja ongelmia 
tai lieventämään niiden seurauksia.
Tutkimustoimissa tulisi pääasiassa pyrkiä 
siihen, että avaruuteen sijoitetuista lähteistä 
saatu GMES-informaatio voidaan käyttää 
maksimaalisesti hyväksi ja yhdistää muista 
seurantajärjestelmistä saatuun informaatioon 
monimutkaisissa tuotteissa, jotka integroivat 
ja hallinnoivat informaatiota tehokkaasti ja 
tarjoavat loppukäyttäjille tietoa ja 
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räätälöityjä palveluja. Tutkimuksen avulla 
olisi myös parannettava seurantamenetelmiä 
ja seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 
järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö 
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 
tiettyihin erityistarpeisiin. 

räätälöityjä palveluja. Tutkimuksen avulla 
olisi myös parannettava seurantamenetelmiä 
ja seurannassa käytettävien välineiden 
teknologiaa. Lisäksi olisi tarpeen vaatiessa 
kehitettävä uusia avaruuteen sijoitettavia 
järjestelmiä tai parannettava olemassa 
olevien yhteentoimivuutta ja 
mahdollistettava niiden käyttö
operatiivisissa tai operatiivista vaihetta 
edeltävissä palveluissa, jotka vastaavat 
tiettyihin erityistarpeisiin. Tutkimuksella 
olisi tuettava sellaisten kestävien, 
avaruuteen perustuvien ja paikanpäällä 
(myös maan pinnalla ja ilma-aluksissa) 
toimivien järjestelmien kehittämistä maan 
seurantaa ja kriisien hallintaa varten, joilla 
saadaan nopeaan tahtiin tarkkoja kuvia 
tärkeistä kohteista mukaan lukien 
arkaluonteiset alueet, kaupunkialueet ja 
nopeasti kasvavat alueet riskien ehkäisyä ja 
hallintaa ja kaikenlaisia hätätilanteita 
varten sekä avaruuteen perustuvien ja 
muiden järjestelmien kehittämistä 
lähemmäksi toisiaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan jälleen kerran maan paikan päällä tapahtuvan seurannan 
merkitystä ympäristön ja turvallisuuden hallinnassa sekä sen välttämättömyyttä monien 
sellaisten palvelujen kannalta, jotka edellyttävät erittäin suurta tarkkuutta (esimerkiksi 
kaupunkien karttojen laadinta) ja joita ei voida tehdä satelliittikuvauksella. Tarkistuksessa 
korostetaan myös GMES:n seurantaulottuvuuden tärkeyttä.

Tällä tarkistuksella korvataan Jerzy Buzekin seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan 
mietintöluonnokseen esittämät tarkistukset 1048 ja 1049.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Tarkistus 430
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruussovellukset eurooppalaisen 

yhteiskunnan palveluksessa, 2 luetelmakohta, 1 a alakohta (uusi)

Ottaen huomioon GMES-järjestelmään 
liittyvien turvallisuustarpeiden ja 
vaatimusten lisääntyvän globaalistumisen 
ja sen nykyisen riippuvuuden Euroopan 
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ulkopuolisiin järjestelmiin perustuvista 
tiedoista on varauduttava tekemään lisää 
toteutettavuustutkimuksia ja 
demonstraatiohankkeita globaalilla 
geopoliittisella alueella, siten että niihin 
sisällytetään turvallisuus ja että ne 
sovitetaan yhteen kansainvälisten 
ympäristöaloitteiden kanssa, joihin EU ja 
ESA ovat osallistuneet vuodesta 2003 
lähtien. Samantapaiset Galileo-, GPS- ja 
GLONASS-järjestelmien paikannus- ja 
ajanmääritysratkaisuja koskevat 
kansainväliset toimet ovat kannustavia 
esimerkkejä tällä alalla.

Or. en

Perustelu

GEO-aloitteen kaltaisen kansainvälisen turvallisuutta ja avaruutta koskevan aloitteen tarve 
on ollut keskeistä avaruus- ja turvallisuusalan asiantuntijalautakunnan (SPASEC) raportissa, 
johon ensimmäistä kertaa osallistui sekä siviilejä että sotilashenkilöitä. Tällainen aloite 
tarjoaa ihanteelliset mahdollisuudet tutkia ilmaantuvia turvallisuusongelmia ja ratkaista ne 
ennen kuin ne otetaan esiin poliittisella tasolla. Galileo- ja GPS-järjestelmiin liittyneitä 
ongelmia voitaisiin siten mahdollisesti välttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 431
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruussovellukset eurooppalaisen 

yhteiskunnan palveluksessa, 3 luetelmakohta

Tarkoituksena on tukea innovatiivisia 
satelliittiviestintäsovelluksia ja -palveluja, 
jotka on integroitu saumattomasti 
maailmanlaajuisiin sähköisiin 
viestintäverkkoihin ja tarkoitettu 
kansalaisten ja yritysten käyttöön eri 
sovellusaloilla. Mahdollisia sovellusaloja 
ovat väestönsuojelu, turvallisuus, sähköinen 
hallinto, etälääketiede, etäkoulutus, etsintä-
ja pelastuspalvelu, matkailu- ja vapaa-ajan 
toiminnot, henkilökohtainen navigointi, 
kaluston seuranta, maatalous sekä 
metsätalous. Tutkimus painottuu uusien 
sovellusten kehittämiseen sekä 
demonstrointihankkeiden ja esioperatiivisten 

Tarkoituksena on tukea innovatiivisia 
satelliittiviestintäsovelluksia ja -palveluja, 
jotka on integroitu saumattomasti 
maailmanlaajuisiin sähköisiin 
viestintäverkkoihin ja tarkoitettu 
kansalaisten ja yritysten käyttöön eri 
sovellusaloilla. Mahdollisia sovellusaloja 
ovat väestönsuojelu, turvallisuus, sähköinen 
hallinto, digitaaliset radio- ja tv-lähetykset, 
etälääketiede, etäkoulutus, etsintä- ja 
pelastuspalvelu, matkailu- ja vapaa-ajan 
toiminnot, henkilökohtainen navigointi, 
kaluston seuranta, maatalous sekä 
metsätalous. Tutkimus painottuu uusien 
sovellusten kehittämiseen sekä 
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järjestelmien toteuttamiseen sellaisissa 
tapauksissa, joissa edellä mainittujen alojen 
tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti 
satelliittiviestinnän avulla. 

demonstrointihankkeiden ja esioperatiivisten 
järjestelmien toteuttamiseen sellaisissa 
tapauksissa, joissa edellä mainittujen alojen 
tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti 
satelliittiviestinnän avulla.

Or. en

Perustelu

Satelliittiviestintäjärjestelmistä voi yhtenä vaihtoehtoisena lähetysmuotona, yhdessä 
kaapelitelevision ja ADSL-liittymien kanssa, olla paljon hyötyä Euroopan siirtymisessä 
digitaaliaikaan vuoteen 2012 mennessä. Niillä voi siten olla tärkeä osuus Euroopan maiden 
ja alueiden välisen digitaalisen kuilun pienentämisessä, erityisesti kun on kyse digitaalisista 
tv- ja radiolähetyksistä vuoristoalueilla ja saarilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Tarkistus 432
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruuden tutkimus, 1 a 

luetelmakohta (uusi)

- Teknologioiden kehittäminen avaruuteen 
sijoitettuja laitteita hyödyntävien palvelujen 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Or. en

Perustelu

Avaruuspolitiikan vilkastuminen nostaa esille ulkoavaruuden saastumiseen liittyvän 
ongelman.  Hylätyn romun määrä on huomattava, ja se on jo aiheuttanut joitakin 
onnettomuuksia.  Tarvitaan tutkimuksia sen varmistamiseksi, että avaruuteen laukaistut 
esineet voidaan tehdä vaarattomiksi. Avaruuskuljetukset kuluttavat myös hyvin paljon 
energiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Tarkistus 433
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruusalan perustaa lujittava TTK, 1 

luetelmakohta, 1 kohta

Yleisenä tavoitteena on tukea koko 
Euroopan avaruusteknologiasektorin 
kilpailukyvyn kohentamista. 

Yleisenä tavoitteena on tukea koko 
Euroopan avaruusteknologiasektorin 
kilpailukyvyn ja kestävyyden kohentamista.
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Or. en

Perustelu

Avaruuspolitiikan vilkastuminen nostaa esille sen kestävyyteen ja ympäristövaikutuksiin 
liittyvän ongelman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 434
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruusalan perustaa lujittava TTK, 1 

luetelmakohta, 2 kohta

Tutkimuksella on määrä tukea erityisesti 
avaruuskuljetusteknologian kehittämistä 
arvioimalla pitkän aikavälin tarpeita, 
edistämällä järjestelmätutkimuksia, joissa 
otetaan huomioon loppukäyttäjien 
vaatimukset sekä tukemalla seuraavan 
sukupolven kantorakettiteknologiaan 
liittyvää perustutkimusta.

Tutkimuksella on määrä tukea erityisesti 
avaruuskuljetusteknologian kehittämistä 
arvioimalla pitkän aikavälin tarpeita, 
edistämällä järjestelmätutkimuksia, joissa 
otetaan huomioon loppukäyttäjien 
vaatimukset sekä tukemalla seuraavan 
sukupolven kantorakettiteknologiaan 
liittyvää perustutkimusta. – Tutkimuksella 
voitaisiin tukea myös kiertoradalla 
toimivan palveluteknologian kehittämistä 
avaruuteen sijoitettavan kapasiteetin 
kustannusten vähentämiseksi laajentamalla 
käyttöaluetta, parantamalla avaruuteen 
sijoitettavan kapasiteetin käytettävyyttä ja 
ylläpidettävyyttä sekä pidentämällä 
avaruuteen sijoitettavan kapasiteetin 
tietojen hankinnan vasteaikaa.

Or. en

Perustelu

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 435
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Avaruusalan perustaa lujittava TTK, 1 

luetelmakohta, 2 a kohta (uusi)

– Tutkimuksella voitaisiin edistää myös 
kiertoradalla toimivan palveluteknologian 
kehittämistä avaruuteen sijoitettavan 
kapasiteetin kustannusten vähentämiseksi 
laajentamalla käyttöaluetta, parantamalla 
avaruuteen sijoitettavan kapasiteetin 
käytettävyyttä ja ylläpidettävyyttä sekä 
pidentämällä avaruuteen sijoitettavan 
kapasiteetin tietojen hankinnan vasteaikaa.

Or. en

Perustelu

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Tarkistus 436
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2 Avaruus, Toimet, Vastaaminen esiin nouseviin 

tarpeisiin ja ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin 

Esiin nousevia tarpeita koskevan 
tutkimuksen avulla voidaan löytää 
innovatiivisia ratkaisuja 
avaruustutkimusalan teknisen kehityksen 
myötä ilmeneviin kysymyksiin. Lisäksi se 
mahdollistaa tarvittavat mukautukset ja 
sovellukset muilla osa-alueilla (esim. 
luonnonvarojen hallintaa, biologisia 
prosesseja ja uusia materiaaleja koskevassa 
tutkimuksessa). Ennakoimattomia 
politiikkaan liittyviä tarpeita koskevassa 
tutkimuksessa voidaan puolestaan kehittää 
esimerkiksi avaruusresursseja hyödyntäviä 
ratkaisuja kehitysmaiden tueksi sekä 

Esiin nousevia tarpeita koskevan 
tutkimuksen avulla voidaan löytää 
innovatiivisia ratkaisuja 
avaruustutkimusalan teknisen kehityksen 
myötä ilmeneviin kysymyksiin. Lisäksi se 
mahdollistaa tarvittavat mukautukset ja 
sovellukset muilla osa-alueilla (esim. 
luonnonvarojen hallintaa, biologisia 
prosesseja ja uusia materiaaleja koskevassa 
tutkimuksessa). Ennakoimattomia 
politiikkaan liittyviä tarpeita koskevassa 
tutkimuksessa voidaan puolestaan kehittää 
esimerkiksi avaruusresursseja hyödyntäviä 
ratkaisuja kehitysmaiden tueksi sekä 
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sellaisia uusia kaukokartoitus- ja 
viestintävälineitä ja -menetelmiä, jotka 
tukevat yhteisön politiikkaa olennaisilla osa-
alueilla ja sen toimia sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi. 

sellaisia uusia kaukokartoitus- ja 
viestintävälineitä ja -menetelmiä, jotka 
tukevat yhteisön politiikkaa olennaisilla osa-
alueilla ja sen toimia sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi. Erityistä 
huomiota kiinnitetään tutkimukseen, jonka 
tarkoituksena on parantaa kriittisten 
infrastruktuurien seurantajärjestelmien 
avaruudessa sijaitsevia komponentteja. 
Kriittisiä infrastruktuureja ovat muun 
muassa televiestintäverkot, maa- ja 
merikuljetukset, energiainfrastruktuurit ja 
eurooppalaisten verkkojen 
käyttösovellutukset, pääasiassa EU:n 
rajojen ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Kriittisten infrastruktuurien turvallisuutta koskeva tutkimus ei ole läheskään tyydyttävää 
aikana, jolloin kyseiset infrastruktuurit ovat ylikuormitettuja ja toimivat kapasiteettinsa 
äärirajoilla maailmanlaajuisesti. Strategiset päätökset, jotka vaikuttavat muun muassa 
Euroopan energiahuoltoon, tehdään yhä useammin vasta kun on tarkkaan pohdittu 
turvallisuustarpeita ja -vaatimuksia. Tutkimusta tällä alalla, erityisesti kun on kyse 
avaruuteen sijoitetuista komponenteista, on siksi kiireellisesti lisättävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 437
Liite I, 9 a aihealue, otsikko (uusi)

9a. Avaruus

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden välisistä yhtymäkohdista huolimatta näitä kahta aihetta olisi 
käsiteltävä erillisinä tarkkaan määriteltyinä prioriteetteina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Tarkistus 438
Liite I, 9 Turvallisuus ja avaruus, 9.2. Avaruus
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9.2 Avaruus 10. Avaruus

Or. de

Perustelu

Turvallisuuden ja avaruuden välisistä yhtymäkohdista huolimatta näitä kahta aihetta olisi 
käsiteltävä erillisinä tarkkaan määriteltyinä prioriteetteina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Tarkistus 439
Liite II, taulukko

Komission teksti

Terveys 8 317
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintäteknologia 12 670
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 2 931
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 2 535
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 792
Turvallisuus ja avaruus 3 960

YHTEENSÄ*. 44 432

Parlamentin tarkistukset

Terveys 8 317
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintäteknologia 11 670
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 3 931
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 2 535
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 792
Turvallisuus ja avaruus 3 960

YHTEENSÄ*. 44 432

Or. en

Perustelu

Tieto- ja viestintäteknologiaan varatut määrärahat vaikuttavat liian suurilta. Tarkistuksessa 
ehdotetaan, että osa näistä määrärahoista siirretään energia-alalle. Siirretyt määrärahat 
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voitaisiin kohdentaa yhteisiin tutkimushankkeisiin (tutkimuskeskukset + välineet), joissa 
tutkitaan tieto- ja viestintäteknologiajärjestelmiä hajautetun energiantuotannon ja 
uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi jakeluverkoissa (esim. aktiivinen verkkojen 
hallinnointi). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 440
Liite II, taulukko

Komission teksti

Terveys 8 317
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintäteknologia 12 670
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 2 931
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 2 535
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 792
Turvallisuus ja avaruus 3 960

YHTEENSÄ*. 44 432

Parlamentin tarkistukset

Terveys 9 067
Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2 455

Tieto- ja viestintäteknologia 10 720
Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 4 832
Energia 3 431
Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 3 035
Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 992
Turvallisuus ja avaruus 3 960

YHTEENSÄ*. 44 432

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 441
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Yhteiset teknologia-

aloitteet, 1 kohta

Seuraavassa määritetään ensimmäisten Seuraavassa määritetään ensimmäisten 
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yhteisten teknologia-aloitteiden 
tutkimusalueet liitteessä I esitettyjä 
kriteerejä soveltaen. Teknologia-aloitteiden 
aihepiirien kirjo on varsin laaja. 
Toteutuksessa käytettävät rakenteet on sen 
vuoksi suunniteltava tapauskohtaisesti niin, 
että niissä otetaan huomioon kunkin 
tutkimusalueen erityispiirteet. Kussakin 
tapauksessa muodostetaan tietty rakenne, 
jonka avulla toteutetaan sovitut yhteistä 
teknologia-aloitetta koskevat 
tutkimuslinjaukset, kootaan tarvittavat 
julkiset ja yksityiset investoinnit sekä 
huolehditaan eurooppalaisten toimien 
koordinoinnista. Komissio myöntää 
tutkimuslinjausten toteuttamista varten
tietyn rahoitusmäärän. Tätä varten annetaan 
erilliset päätösehdotukset (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla). 
Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita voidaan 
määrittää liitteessä I esitettyjen kriteerien 
pohjalta, ja niitä voidaan ehdottaa 
seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanon kuluessa.

yhteisten teknologia-aloitteiden 
tutkimusalueet liitteessä I esitettyjä 
kriteerejä soveltaen. Teknologia-aloitteiden 
aihepiirien kirjo on varsin laaja.
Toteutuksessa käytettävät rakenteet on sen 
vuoksi suunniteltava tapauskohtaisesti niin, 
että niissä otetaan huomioon kunkin 
tutkimusalueen erityispiirteet. Kussakin 
tapauksessa muodostetaan tietty rakenne, 
jonka avulla toteutetaan sovitut yhteistä 
teknologia-aloitetta koskevat 
tutkimuslinjaukset, kootaan tarvittavat 
julkiset ja yksityiset investoinnit sekä 
huolehditaan eurooppalaisten toimien 
koordinoinnista. Tätä varten annetaan 
erilliset päätösehdotukset (esim. EY:n 
perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla).
Lisää yhteisiä teknologia-aloitteita, kuten 
energiantuotantoa ilman päästöjä, 
uusiutuvia energialähteitä ja rakentamista 
koskevia aloitteita, voidaan määrittää 
liitteessä I esitettyjen kriteerien pohjalta, ja 
niitä voidaan ehdottaa seitsemännen 
puiteohjelman täytäntöönpanon kuluessa.

Or. en

Perustelu

Nämä alat ovat ratkaisevan tärkeitä ja niillä on suunnattomasti potentiaalia. Ne pitäisi siksi 
mainita päätöstekstissä, kuten ne mainitaan komission ehdotuksen perusteluissa.

Rakentamisen osalta on täsmennettävä, että se on osoittanut kykenevänsä osaltaan 
myötävaikuttamaan energiankulutuksen vähenemiseen, laadun paranemiseen, kustannusten 
alentamiseen, turvallisuuden lisäämiseen ja ihmisten terveyden parantamiseen sekä 
Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Tarkistus 442
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Yhteiset teknologia-

aloitteet, Ilmailu ja lentoliikenne, 1 kohta

Euroopan on säilytettävä asemansa 
avainteknologioiden kehittämisen 
eturintamassa, jotta sen ilmailuteollisuus ja 

Euroopan on säilytettävä asemansa 
avainteknologioiden kehittämisen 
eturintamassa, jotta sen ilmailuteollisuus ja 
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lentoliikenneala voisivat toimia kestävästi, 
innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti myös 
tulevaisuudessa. Ilmailu- ja lentoliikenneala 
on vahvasti TTK-intensiivinen. Euroopan 
ilmailuteollisuus- ja ilmaliikenneyritysten 
nykyinen kilpailukykyisyys 
maailmanmarkkinoilla perustuukin 
yksityisen sektorin huomattaviin 
tutkimusinvestointeihin (tyypillisesti 13–15 
prosenttia liikevaihdosta), joita on tehty 
useiden vuosikymmenten ajan. Alan 
erityispiirteistä johtuen uudet 
kehitysaskeleet edellyttävät usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimivaa yhteistyötä. 

lentoliikenneala voisivat toimia kestävästi, 
innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti myös 
tulevaisuudessa. Erityisesti ekologisesti 
kestävän teknologian kehittäminen on 
avain koko alan (pyöriväsiipiset ilma-
alukset ja alueellinen lentoliikenne 
mukaan lukien) kilpailukyvyn 
varmistamiseen. Ilmailu- ja lentoliikenneala 
on vahvasti TTK-intensiivinen. Euroopan 
ilmailuteollisuus- ja ilmaliikenneyritysten 
nykyinen kilpailukykyisyys 
maailmanmarkkinoilla perustuukin 
yksityisen sektorin huomattaviin 
tutkimusinvestointeihin (tyypillisesti 13–15 
prosenttia liikevaihdosta), joita on tehty 
useiden vuosikymmenten ajan. Alan 
erityispiirteistä johtuen uudet 
kehitysaskeleet edellyttävät usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimivaa yhteistyötä. 
Euroopan ilmailualan tutkimuksen neuvoa-
antava elin ACARE on laatinut alaa 
koskevat strategiset tutkimuslinjaukset.

Or. en

Perustelu

Lentoliikenteen ekologisen kestävyyden parantaminen on koko ilmailualaa (pyöriväsiipiset 
ilma-alukset ja alueellinen lentoliikenne mukaan lukien) koskeva tärkeä teknologinen 
prioriteetti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 443
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Yhteiset teknologia-

aloitteet, Ilmailu ja lentoliikenne, 1 kohta

Euroopan on säilytettävä asemansa 
avainteknologioiden kehittämisen 
eturintamassa, jotta sen ilmailuteollisuus ja 
lentoliikenneala voisivat toimia kestävästi, 
innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti myös 
tulevaisuudessa. Ilmailu- ja lentoliikenneala 
on vahvasti TTK-intensiivinen. Euroopan 
ilmailuteollisuus- ja ilmaliikenneyritysten 
nykyinen kilpailukykyisyys 
maailmanmarkkinoilla perustuukin 

Euroopan on säilytettävä asemansa 
avainteknologioiden kehittämisen 
eturintamassa, jotta sen ilmailuteollisuus ja 
lentoliikenneala voisivat toimia kestävästi, 
innovatiivisesti ja kilpailukykyisesti myös 
tulevaisuudessa. On joitakin aloja, kuten 
alueellinen lentoliikenne, joilla Euroopan 
on saatava takaisin kilpailukykynsä myös 
teknologisesti innovatiivisilla ratkaisuilla, 
ja muita aloja, joilla kilpailupaineet 
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yksityisen sektorin huomattaviin 
tutkimusinvestointeihin (tyypillisesti 13–15 
prosenttia liikevaihdosta), joita on tehty 
useiden vuosikymmenten ajan. Alan 
erityispiirteistä johtuen uudet 
kehitysaskeleet edellyttävät usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimivaa yhteistyötä. 

kasvavat. Ilmailu- ja lentoliikenneala on 
vahvasti TTK-intensiivinen. Euroopan 
ilmailuteollisuus- ja ilmaliikenneyritysten 
nykyinen kilpailukykyisyys 
maailmanmarkkinoilla perustuukin 
yksityisen sektorin huomattaviin 
tutkimusinvestointeihin (tyypillisesti 13–15 
prosenttia liikevaihdosta), joita on tehty 
useiden vuosikymmenten ajan. Alan 
erityispiirteistä johtuen uudet 
kehitysaskeleet edellyttävät usein julkisen ja 
yksityisen sektorin toimivaa yhteistyötä. 
Euroopan ilmailualan tutkimuksen neuvoa-
antava elin ACARE on laatinut alaa 
koskevat strategiset tutkimuslinjaukset.

Or. en

Perustelu

Euroopassa ei 90-luvulla käytännöllisesti katsoen ollut alueellista lentoliikennettä. 
Alueellinen lentoliikenne on kuitenkin kasvava ala, jonka teknologista laatua on 
parannettava. Alueellinen lentoliikenne on ala, jonka tutkimukseen tällä alalla vähemmän 
kehittyneet maat voisivat osallistua. Euroopan yhteinen etu on tässä asiassa ilmeinen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 444
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Yhteiset teknologia-

aloitteet, Ilmailu ja lentoliikenne, 3 kohta

Käsiteltäviä aihepiirejä on useita, muun 
muassa ympäristöä säästävät ja 
kustannustehokkaat ilma-alukset (”green 
aircraft”) sekä yhtenäistä eurooppalaista 
ilmatilaa ja SESAME-aloitetta tukeva 
ilmaliikenteen hallinta. 

Käsiteltäviä aihepiirejä on useita, muun 
muassa ympäristöä säästävät ja 
kustannustehokkaat 
lentoliikennejärjestelmät (”The Green Air 
Transport System”) sekä yhtenäistä 
eurooppalaista ilmatilaa ja SESAME-
aloitetta tukeva ilmaliikenteen hallinta. 
Ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä 
(GMES)

Or. en

Perustelu

"Ilma-alus" -termi on liian kapea-alainen. Kyseisellä alalla käytetään nykyään mieluummin 
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ilmaisua "lentoliikennejärjestelmä".

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 445
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Riskinjakorahoitusväline, 4 

kohta

Avustus maksetaan vuosittain. Vuosittainen
määrä vahvistetaan työohjelmassa. Tässä 
yhteydessä otetaan huomioon 
toimintakertomus ja ennusteet, jotka EIP 
esittää yhteisölle.

Koko ajanjaksoa koskevan avustuksen 
kokonaismäärä sekä arvioidut vuotuiset 
määrät esitetään etukäteen. Avustus 
maksetaan vuosittain ja sen määrä voidaan 
vahvistaa työohjelmassa. Tässä yhteydessä 
otetaan huomioon toimintakertomus ja 
ennusteet, jotka EIP esittää yhteisölle.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 446
Liite III, Yhteiset teknologia-aloitteet ja riskinjakorahoitusväline, Riskinjakorahoitusväline, 5 

kohta, 2 luetelmakohta

• Laajamittaisten eurooppalaisten TTK-
toimien tukikelpoisuus. ”Yhteiset 
teknologia-aloitteet” ja laajamittaiset 
yhteistyöhankkeet, joita yhteisö rahoittaa 
tämän erityisohjelman eri aihealueilla ja sen 
eri toimien yhteydessä, ovat automaattisesti 
tukikelpoisia. Myös muut laajamittaiset 
eurooppalaiset yhteistyöhankkeet, kuten 
EUREKA-hankkeet, saattavat tulla 
kysymykseen. Avustussopimuksessa 
määritetään perustamissopimuksen 167 
nojalla annetun asetuksen mukaisesti myös 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja taataan yhteisölle mahdollisuus 
kieltää tietyissä tapauksissa 
riskinjakorahoitusvälineen käyttö EIP:n 
esittämän lainan rahoituksessa.

”Yhteiset teknologia-aloitteet” ja 
laajamittaiset yhteistyöhankkeet sekä pk-
yrityksiä koskevat hankkeet, joita yhteisö 
rahoittaa tämän erityisohjelman eri 
aihealueilla ja sen eri toimien yhteydessä, 
ovat automaattisesti tukikelpoisia. Myös 
muut laajamittaiset eurooppalaiset 
yhteistyöhankkeet, kuten EUREKA-
hankkeet, saattavat tulla kysymykseen. Pk-
yritysten tukikelpoisuus olisi myös 
määriteltävä. Avustussopimuksessa 
määritetään perustamissopimuksen 167 
artiklan nojalla annetun asetuksen 
mukaisesti myös menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja taataan 
yhteisölle mahdollisuus kieltää tietyissä 
tapauksissa riskinjakorahoitusvälineen 
käyttö EIP:n esittämän lainan rahoituksessa.

Or. fr
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