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TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä, jos halutaan saavuttaa 
erityisohjelman kaikkien osien tavoitteet, 
ja kussakin osassa olisi toteutettava 
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka 
on kohdistettu maihin tai maaryhmiin 
horisontaalisissa tai ensisijaisissa 
kysymyksissä.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) edistetään osallistavia, innovatiivisia ja 
turvallisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

(f) edistetään osallistavia ja innovatiivisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistetään turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
lisääntyvää maailmanlaajuista 
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keskinäistä riippuvuutta ja uhkia ja 
vahvistetaan samalla eurooppalaista 
vapauden ja oikeuden kulttuuria.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja 
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

Tieteellisen neuvoston muodostavat 
sukupuolten välistä ja maantieteellistä 
tasapainoa vastaavasti arvostetut 
tiedemiehet, insinöörit ja akateemisen 
maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin.
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Heillä on oltava 
monipuolinen ammatillinen tausta mm. eri 
tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta.

Myös painopisteiden asettaminen perustuu 
monenlaisiin panoksiin ja ohjeisiin.
Tarvittaessa voidaan pyytää apua 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiltä, 
jotka on perustettu nimenomaisesti 
antamaan neuvoja Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanosta tai 
joistakin sen erityistavoitteista. Näillä 
asiantuntijaryhmillä on oltava 
asianmukainen asiantuntemus ja tietämys 
käsiteltävistä aloista. Asiantuntijoilla on 
oltava monipuolinen ammatillinen tausta 
mm. eri tuotannonaloista ja 
kansalaisyhteiskunnasta, ja lisäksi on 
huolehdittava maantieteellisestä ja 
sukupuolten välisestä tasapainosta.
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille 
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella.

Kaikenikäisille riippumattomille tutkijoille 
annetaan tukea heidän Euroopassa 
tekemään tutkimukseensa heidän 
kotimaastaan riippumatta. Tällaisia ovat 
esim. uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat, 
jotka ovat juuri siirtymässä 
riippumattomiksi johtaviksi tutkijoiksi 
omien ansioidensa perusteella, sekä 
tutkijat, jotka ovat konsolidoimassa omaa 
tutkimusuraansa (konsolidoijat).

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa I – 3 kohta – 3.4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä on mahdollista yhteisrahoittamalla 
uusia tai nykyisiä alueellisia, kansallisia, 
yksityisiä ja kansainvälisiä ohjelmia, joilla 
käynnistetään ja tarjotaan kansainvälistä, 
sektorien välistä ja tieteenalojen välistä 
tutkijakoulutusta sekä rajat ylittävää ja 
sektorien välistä tutkija- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa heidän 
kaikissa uravaiheissaan.

Tämä on mahdollista yhteisrahoittamalla 
uusia tai nykyisiä alueellisia, kansallisia, 
yksityisiä ja kansainvälisiä ohjelmia, joilla 
käynnistetään ja tarjotaan kansainvälistä, 
sektorien välistä ja tieteenalojen välistä 
tutkijakoulutusta sekä rajat ylittävää ja 
sektorien välistä tutkija- ja 
innovaatiohenkilöstön vaihtoa heidän 
kaikissa uravaiheissaan kansalaisuudesta
riippumatta.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa I – 3 kohta – 3.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistymisen seuraaminen on ehdottoman EURAXESS-verkoston jatkuva 
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tärkeää haasteiden ratkaisemiseksi 
tehokkaalla tavalla. Ohjelmalla tuetaan 
indikaattoreiden kehittämistä sekä 
tutkijoiden liikkuvuutta, taitoja ja uraa 
koskevien tietojen analysointia. 
Tarkoituksena on löytää Marie Curie -
toimissa olevat aukot ja lisätä näiden 
toimien vaikutusta. Nämä toimet pannaan 
täytäntöön siten, että synergia ja läheinen 
koordinaatio saavutetaan tavoitteen 
"Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, heidän työnantajiaan ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Erityistoimia 
rahoitetaan sellaisten aloitteiden 
tukemiseksi, joilla lisätään tietoisuutta 
tutkimusuran tärkeydestä, ja Marie Curie -
toimilla tuetusta työstä saatavien tutkimus-
ja innovaatiotulosten levittämiseksi.

kehittäminen ja edistymisen seuraaminen 
on ehdottoman tärkeää haasteiden 
ratkaisemiseksi tehokkaalla tavalla. 
Ohjelmalla tuetaan indikaattoreiden 
kehittämistä sekä tutkijoiden liikkuvuutta, 
taitoja ja uraa koskevien tietojen 
analysointia. Tarkoituksena on löytää 
Marie Curie -toimissa olevat aukot ja lisätä 
näiden toimien vaikutusta. Nämä toimet 
pannaan täytäntöön siten, että synergia ja 
läheinen koordinaatio saavutetaan 
tavoitteen "Osallistava, innovatiivinen ja 
turvallinen yhteiskunta" mukaisesti 
toteutettujen tutkijoita, heidän 
työnantajiaan ja rahoittajia koskevien 
poliittisten tukitoimien kanssa. 
Erityistoimia rahoitetaan sellaisten 
aloitteiden tukemiseksi, joilla lisätään 
tietoisuutta tutkimusuran tärkeydestä, ja 
Marie Curie -toimilla tuetusta työstä 
saatavien tutkimus- ja innovaatiotulosten 
levittämiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 4 kohta – 4.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Politiikan analysoimista ja kehittämistä 
tukevia toimia, jotka kattavat myös 
liikenteen sosioekonomiset näkökulmat, 
tarvitaan innovoinnin edistämiseen ja 
liikenteestä johtuviin haasteisiin 
vastaamiseen. Toimissa keskitytään 
kehittämään ja toteuttamaan liikennealan 
eurooppalaisia tutkimus- ja 
innovointipolitiikkoja, tulevaisuutta 
luotaavia tutkimuksia ja teknologian 
kehityksen ennakointia sekä vahvistamaan 
eurooppalaista tutkimusaluetta.

Politiikan analysoimista ja kehittämistä 
tukevia toimia, jotka kattavat myös 
liikenteen sosioekonomiset ja 
maantieteelliset näkökulmat, tarvitaan 
innovoinnin edistämiseen ja liikenteestä 
johtuviin haasteisiin vastaamiseen. 
Toimissa keskitytään kehittämään ja 
toteuttamaan liikennealan eurooppalaisia 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja, 
tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia ja 
teknologian kehityksen ennakointia sekä 
vahvistamaan eurooppalaista 
tutkimusaluetta.
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset
yhteiskunnat

6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa –
Osallistavat ja innovatiiviset yhteiskunnat

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan 
määritellä, priorisoida, selittää, arvioida ja 
edistää poliittisia tavoitteitaan yhteistyön 
lisäämiseksi taikka konfliktien estämiseksi 
tai ratkaisemiseksi. Tältä osin sen on myös 
parannettava valmiuksiaan ennakoida 
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, ihmisoikeudet, puolustus
ja turvallisuus. Tähän tarvitaan potentiaalia 
rakentaa uusia valmiuksia, olivatpa 
kyseessä välineet, järjestelmät ja analyysi-
instrumentit tai diplomatia virallisilla ja 
epävirallisilla kansainvälisillä areenoilla 

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan ja 
tietämyspohjaansa määritellä, priorisoida, 
selittää, arvioida ja edistää poliittisia 
tavoitteitaan yhteistyön lisäämiseksi taikka 
konfliktien estämiseksi tai ratkaisemiseksi.
Tältä osin sen on myös parannettava
konflikteja, konfliktin muuntamista ja 
yhteistyötä koskevaa tietämyspohjaansa 
sekä valmiuksiaan ennakoida
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, ihmisoikeudet,
konfliktinesto, rauhanrakentaminen ja 
turvallisuus. Tähän tarvitaan potentiaalia 
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hallitusten tai hallituksista riippumattomien 
toimijoiden kanssa.

rakentaa uusia valmiuksia, olivatpa 
kyseessä välineet, järjestelmät ja analyysi-
instrumentit tai diplomatia virallisilla ja 
epävirallisilla kansainvälisillä areenoilla 
hallitusten tai hallituksista riippumattomien 
toimijoiden kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa kilpailun 
avulla kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä ja kokemattomammissa
jäsenvaltioissa kilpailun avulla 
kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.4 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– olemassa olevaan konsortioon 
kuulumattomista maista tulevien uusien 
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kumppanien tukeminen niiden 
osallistumisessa käynnissä oleviin 
hankkeisiin, jotta voidaan lisätä 
huippuosaamista, laajentaa tutkimusalaa 
ja vauhdittaa kehitystä.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 kohta – 6.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.3. Turvalliset yhteiskunnat Poistetaan.
Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. 
Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja 
niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla 
vakavia seurauksia keskeisillä aloilla 
kuten energian, liikenteen, 
terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla. Näiden uhkien 
ennakoimiseksi, estämiseksi ja 
hallitsemiseksi on tarpeen kehittää ja 
soveltaa innovatiivisia teknologioita, 
ratkaisuja, ennakointivälineitä ja 
osaamista, lisätä palveluntuottajien ja 
käyttäjien välistä yhteistyötä, etsiä 
siviiliturvallisuuden ratkaisuja, parantaa 
Euroopan turvallisuus-, tieto- ja 
viestintätekniikka- ja palvelualojen 
kilpailukykyä sekä estää ja torjua 
yksityisyysturvan ja ihmisoikeuksien 
rikkomista internetissä.
Turvallisuusalan tutkimuksen 
koordinoiminen ja parantaminen on siksi 
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keskeinen tekijä. Sen avulla voidaan 
kartoittaa nykyiset tutkimustoimet, myös 
ennakoivat toimet, ja parantaa 
koordinointiin liittyviä oikeudellisia 
edellytyksiä ja menettelyjä, 
esinormatiivinen toiminta mukaan 
luettuna.
Toimissa noudatetaan tehtävälähtöistä 
lähestymistapaa ja niissä otetaan 
huomioon asiaan kuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisä- ja ulkopoliittiseen 
turvallisuuteen liittyviä politiikkoja, 
puolustuspolitiikkoja ja asiaan liittyviä 
Lissabonin sopimuksen uusia säännöksiä 
ja varmistetaan tietoverkkoturvallisuus, 
-luottamus ja -yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla. Toimilla pyritään 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet. 
6.3.1. Rikollisuuden ja terrorismin 
torjunta
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Tähän tarvitaan uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja -terrorismia vastaan), joilla tuetaan 
yhteiskunnan ja talouden asianmukaisen
toiminnan edellyttämää terveyden, 
elintarvikkeiden, veden ja ympäristön 
turvaamista. Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Tähän sisältyy kriittisten 
verkotettujen infrastruktuurien ja 
palvelujen, julkisten ja yksityisten, 
analysoiminen ja turvaaminen 
kaikenlaisilta uhilta.
6.3.2. Turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla 
Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
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tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.
6.3.3. Tietoverkkoturvallisuuden 
varmistaminen
Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 
Sitä varten tarvitaan systeemejä, 
verkostoja, yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja 
palveluja, myös pilvipalveluja, joissa 
otetaan huomioon monenlaisten 
teknologioiden yhteentoimivuus. 
Tutkimuksen avulla estetään, havaitaan 
ja hallitaan verkkohyökkäyksiä 
reaaliaikaisesti monilla aloilla ja 
lainkäyttöalueilla ja suojellaan kriittisiä 
tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään 
käynnistämään vilkkaasti. Näihin kuuluu 
aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö, jolla 
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reagoidaan nopeasti uuteen kehitykseen 
luottamuksen ja turvallisuuden aloilla.
6.3.4. Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa 
Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
teknologioita ja valmiuksia, joilla tuetaan 
erilaisia hätätilanteiden hallintatoimia 
(esimerkkeinä pelastuspalvelut, 
palontorjunta, merten saastuminen, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellisen 
tiedotuksen infrastruktuurien 
kehittäminen pelastustehtäviin ja 
kriisinjälkeiseen työhön) sekä 
lainvalvontaa. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen, ja niillä tuetaan 
eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa. 
Toimilla puututaan kaikilla 
tehtäväalueilla myös systeemien ja 
palvelujen integroimiseen ja 
yhteentoimivuuteen muun muassa 
viestinnän, hajautettujen arkkitehtuurien 
ja inhimillisten tekijöiden osalta. Tämä 
edellyttää siviili- ja sotilasvalmiuksien 
yhdentämistä tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 
jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.
6.3.5. Yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen
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Ihmisten yksityisyysoikeuden 
turvaamiseksi digitaaliyhteiskunnassa on 
kehitettävä sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan kehyksiä ja 
teknologioita jo tuotteiden ja palvelujen 
suunnitteluvaiheessa. Kehitettävien 
teknologioiden avulla käyttäjät voivat 
valvoa henkilötietojaan ja sitä, miten 
kolmannet osapuolet niitä käyttävät. 
Lisäksi kehitetään välineitä laittoman 
sisällön ja tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen ja estämiseen sekä 
ihmisoikeuksien suojaamiseen 
internetissä siltä, että ihmisten 
käyttäytymistä yksittäin tai ryhmässä 
rajoitettaisiin laittomilla hauilla ja 
profiloinnilla. 
Kaikkien uusien turvallisuusratkaisujen 
ja -teknologioiden on oltava yhteiskunnan 
hyväksymiä, noudatettava unionin ja 
kansainvälistä lakia, oltava tehokkaita ja 
oikeasuhtaisia turvallisuusuhkien 
tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. 
Siksi on olennaisen tärkeää ymmärtää 
paremmin turvallisuuden 
sosioekonomisia, kulttuurisia ja 
antropologisia ulottuvuuksia, 
turvattomuuden syitä, tiedotusvälineiden 
ja viestinnän merkitystä ja kansalaisten 
turvallisuuskäsityksiä. Eettiset seikat sekä 
inhimillisten arvojen ja perusoikeuksien 
suojaaminen otetaan huomioon. 
6.3.6. Erityiset 
täytäntöönpanonäkökohdat
Vaikka tutkimus koskee lähtökohtaisesti 
siviiliturvallisuutta, toimet pyritään 
aktiivisesti sovittamaan yhteen Euroopan 
puolustusviraston toimien kanssa. 
Yhteistyötä Euroopan puolustusviraston 
kanssa lisätään, ja siinä hyödynnetään 
erityisesti jo perustettuja eurooppalaisia 
yhteistyöpuitteita, joissa tunnustetaan, 
että jotkin teknologia-alat soveltuvat sekä 
siviili- että sotilaskäyttöön. 
Koordinointimekanismeja muiden asiaan 
liittyvien unionin virastojen kanssa (esim. 
FRONTEX, EMSA ja Europol) 
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vahvistetaan myös, jotta niin sisä- kuin 
ulkopoliittiseen turvallisuuteen liittyviä 
unionin ohjelmia ja politiikkoja sekä 
muita unionin aloitteita voidaan sovittaa 
paremmin yhteen.
Turvallisuusalan erityisluonne huomioon 
ottaen otetaan käyttöön ohjelmatyötä ja 
hallinnointia koskevia erityisjärjestelyjä, 
joihin sisältyvät tämän päätöksen 9 
artiklassa tarkoitetun komitean kanssa 
tehtävät järjestelyt. Turvallisuuteen 
liittyvät luottamukselliset tai muuten 
arkaluontoiset tiedot suojataan, ja 
työohjelmissa on eriteltävä 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavat 
erityisvaatimukset ja -perusteet. Tämä 
otetaan huomioon myös ohjelmatyössä ja 
”Turvalliset yhteiskunnat” -toimien 
hallintojärjestelyissä (myös 
komiteologianäkökohdissa).

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Turvalliset yhteiskunnat – EU:n ja 
sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojelu
Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. 
Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja 
niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
viranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla 
vakavia seurauksia keskeisillä aloilla 
kuten energian, liikenteen, 
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terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla.
Näiden uhkien ennustamiseksi, 
ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi on 
välttämätöntä kehittää ja soveltaa 
innovatiivisia teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja tietoa, lisätä 
yhteistyötä tarjoajien ja käyttäjien välillä, 
löytää siviilien turvallisuuteen liittyviä 
ratkaisuja, parantaa Euroopan 
turvallisuusalan ja turvallisuusyritysten 
kilpailukykyä ja torjua yksityisyyden 
loukkaamista ja ihmisoikeusloukkauksia.
Turvallisuustutkimusalan koordinointi ja 
parantaminen ovat siis olennaisen 
tärkeitä, ja niillä autetaan kartoittamaan 
nykyisiä tutkimusponnistuksia, ennakointi 
mukaan luettuna, ja parantamaan 
asiaankuuluvia oikeudellisia edellytyksiä 
ja menettelyjä koordinointia varten, myös 
standardointitoimia.
Toimissa noudatetaan tehtävälähtöistä 
lähestymistapaa ja niissä otetaan 
huomioon asiaan kuuluvat 
yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Niillä 
tuetaan unionin sisäistä ja ulkoista 
turvallisuutta koskevaa politiikkaa, 
puolustuspolitiikkaa ja Lissabonin 
sopimuksen uusia määräyksiä ja taataan 
tietoverkkoturvallisuus, luottamus ja 
yksityisyys. Toimilla pyritään 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet.
6 a.1. Kansalaisten turvallisuuden ja 
suojelun lisääminen – Rikollisuuden ja 
terrorismin torjunta
Tavoitteena on yhtäältä välttää vahinkoa 
aiheuttavat tapahtumat ja toisaalta 
lieventää niiden mahdollisia seurauksia. 
Se edellyttää uusia teknologioita ja 
valmiuksia (myös tietoverkkorikollisuutta 
ja verkkoterrorismia vastaan) tukemaan 
terveydenhuolto-, elintarvike-, vesi- ja 
ympäristöturvaa, joka on olennaisen 
tärkeää yhteiskunnan ja talouden 
toimimiselle. Muilla kansalaisten 
suojelun parantamiseen tähtäävillä 
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aiheilla edistetään turvallisten 
kansalaisyhteiskuntien kehittämistä.
6 a.2. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojelu ja häiriönsietokyvyn 
parantaminen
Uudet teknologiat ja 
tarkoituksenmukaiset valmiudet auttavat 
suojelemaan kriittisiä infrastruktuureja, 
systeemejä ja palveluja (viestintä, 
liikenne, terveydenhoito, elintarvikkeet, 
vesi, energia, logistiikka ja toimitusketjut 
sekä ympäristö). Se sisältää elintärkeiden 
julkisten ja yksityisten 
verkkoinfrastruktuurien ja palvelujen 
analysoinnin ja turvaamisen 
kaikenlaisilta uhilta.
6 a.3. Turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla - meriturvallisuus
Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan 
myös nopeaa tunnistamista koskevien 
järjestelmien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja menettelyjen edistämiseen 
rajaturvallisuuden parantamiseksi, 
mukaan luettuna valvonta- ja 
seurantanäkökohdat ja Eurosurin 
mahdollisuuksien täysimääräinen 
hyödyntäminen. Niitä kehitetään ja 
testataan tehokkuuden, oikeudellisten ja 
eettisten periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä 
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.
Monia meriturvallisuuden näkökohtia 
käsitellään. Tämä sisältää sinisen 
rajavalvonnan näkökohdat sekä 
vesiliikenteen suojelun ja valvonnan.
6 a.4. Tietoverkkoturvallisuuden 
tarjoaminen ja parantaminen
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Tietoverkkoturvallisuus on edellytys sille, 
että ihmiset, yritykset ja julkiset palvelut 
voivat hyötyä internetin tarjoamista 
mahdollisuuksista. Sitä varten tarvitaan 
systeemejä, verkostoja, yhteyslaitteita, 
ohjelmistoja ja palveluja, myös 
pilvipalveluja, joissa otetaan huomioon 
monenlaisten teknologioiden 
yhteentoimivuus. Tutkimuksella 
ehkäistään, paljastetaan ja käsitellään 
reaaliaikaisia verkkohyökkäyksiä monilla 
aloilla ja oikeudenkäyttöalueilla, 
torjutaan tietoverkkoteknologioiden 
väärinkäyttöä, ehkäistään yksityisyyden 
loukkauksia ja suojellaan elintärkeitä 
tietotekniikkainfrastruktuureja.
6 a.5. Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa
Tämä edellyttää erityisten teknologioiden 
ja valmiuksien kehittämistä erityyppisten 
hätätilanteiden hallintaoperaatioiden 
(kuten väestönsuojelu, tulipalojen ja 
merten saastumisen torjunta, 
humanitaarinen apu, siviilipuolustus, 
konfliktinesto, lääketieteellistä tietoa 
koskevien infrastruktuurien kehittäminen, 
pelastustehtävät ja kriisin jälkeinen 
vakauttaminen) ja lainvalvonnan 
tukemiseksi. Tutkimukset kattavat koko 
kriisinhallintaketjun ja yhteiskuntien 
selviytymisen, ja niillä tuetaan 
eurooppalaisen hätäapuvalmiuden 
käyttöönottoa.
Kaikkien tehtäväalueiden toimissa 
käsitellään myös järjestelmien ja 
palvelujen yhdentämistä ja 
yhteentoimivuutta, mukaan luettuna 
viestinnän, jaettujen rakenteiden ja 
inhimillisten tekijöiden kaltaiset 
näkökohdat. Tämä edellyttää siviili- ja 
sotilasvalmiuksien yhdentämistä 
tehtävissä, jotka vaihtelevat 
pelastuspalvelusta humanitaariseen 
hätäapuun, rajavalvontaan tai 
rauhanturvaamiseen. Tämä kattaa 
teknologisen kehityksen 
kaksikäyttöteknologian herkällä alueella, 



PE492.562v02-00 18/21 AD\912764FI.doc

FI

jotta yhteentoimivuus siviili- ja 
sotilasjoukkojen välillä ja 
pelastuspalvelujoukkojen keskuudessa 
voidaan taata. Huomioon on otettava 
myös luotettavuus, organisatoriset, 
oikeudelliset ja eettiset näkökohdat, 
kaupan kysymykset, luottamuksellisuuden 
suoja, tiedon eheys sekä kaikkien 
toimenpiteiden ja niihin liittyvän 
prosessoinnin jäljitettävyys.
6 a.6. Turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden edistäminen ja yksityisyyden 
ja vapauden takaaminen internetissä
Kaikki uudet turvallisuusratkaisut ja -
teknologiat on hyväksyttävä 
yhteiskunnassa, niissä on noudatettava 
unionin ja kansainvälistä lakia, niiden on 
oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia 
turvallisuusuhkien määrittämisessä ja 
käsittelemisessä. Siksi on olennaisen 
tärkeää ymmärtää paremmin 
turvallisuuden sosioekonomisia, 
kulttuurisia ja ihmiseen liittyviä 
ulottuvuuksia, turvattomuuden syitä, 
tiedotusvälineiden ja viestinnän asemaa ja 
kansalaisten näkemyksiä. Eettiset seikat 
sekä inhimillisten arvojen ja 
perusoikeuksien suojaaminen otetaan 
huomioon.
Ihmisen yksityisyyttä koskevan oikeuden 
turvaaminen digitaaliyhteiskunnassa 
edellyttää sisäänrakennetun yksityisyyden 
puitteiden ja teknologioiden kehittämistä 
tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta 
alkaen. Kehitetään teknologioita, joiden 
avulla käyttäjät voivat valvoa 
henkilötietojaan ja sitä, miten kolmannet 
osapuolet niitä käyttävät, sekä välineitä, 
joilla havaitaan ja estetään laiton sisältö 
ja tietoloukkaukset ja suojellaan 
ihmisoikeuksia verkossa estämällä se, että 
ihmisten käyttäytymistä yksin tai 
ryhmässä voitaisiin rajoittaa laittomalla 
haulla tai profiloinnilla.
6 a.7. Yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tehtävien ja 
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operaatioiden täytäntöönpanovalmiuksien 
vahvistaminen
Koska sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välinen raja on koko ajan epäselvempi, 
Euroopan ulkopuoliset konfliktit ja niiden 
seuraukset voivat vaikuttaa suoraan ja 
nopeasti EU:n turvallisuuteen. Lisäksi 
vuorovaikutus siviilitoimintaan ja 
puolustukseen liittyvien toimien ja 
toimintalinjojen välillä edellyttää erityistä 
huomiota, koska väestönsuojelun, 
tilannearvion, konfliktinhallinnan ja 
konfliktineston, rauhanturvaamisen ja 
kriisin jälkeisten vakauttamistoimien 
välisen synergian hyödyntämiseen on 
suuret mahdollisuudet. Investointeja 
kriisinhallintavalmiuksien kehittämiseen 
kannustetaan, jos täydentävyyksiä on 
havaittu, jotta voidaan poistaa nopeasti 
valmiuspuutteet ja samalla välttää 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja luoda 
synergiaa ja tukea standardointia.
6 a.8. Erityiset 
täytäntöönpanonäkökohdat
Vaikka tutkimuksessa suuntaudutaankin 
siviilien turvallisuuteen, koordinointia 
Euroopan puolustusviraston kanssa 
edistetään aktiivisesti yhteistyön 
vahvistamiseksi puolustusviraston kanssa, 
erityisesti jo vahvistetun Euroopan 
puiteyhteistyön avulla, ja tunnustetaan, 
että on olemassa aloja, joilla 
kaksikäyttöisen teknologian käyttö on 
asiaankuuluvaa sekä siviili- että 
sotilassovelluksissa. Koordinointia 
asiaankuuluvien unionin virastojen, 
esimerkiksi Frontexin, EMSAn ja 
Europolin, kanssa koskevia mekanismeja 
vahvistetaan myös edelleen, jotta voidaan 
parantaa unionin ohjelmien ja 
toimintalinjojen koordinointia sekä 
sisäisen että ulkoisen turvallisuuden 
alalla sekä muiden unionin aloitteiden 
kanssa.
Turvallisuuden erityisluonne otetaan 
huomioon ja ohjelmasuunnittelun ja 
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hallinnon osalta pannaan täytäntöön 
erityisjärjestelyjä, mukaan luettuna 
järjestelyt tämän päätöksen 9 artiklassa 
tarkoitetun komitean kanssa. 
Turvallisuuteen liittyvät luottamukselliset 
tai muuten arkaluontoiset tiedot 
suojataan, ja työohjelmissa on eriteltävä 
kansainvälisessä yhteistyössä sovellettavat 
erityisvaatimukset ja -perusteet. Tämä 
otetaan huomioon myös ohjelmatyössä ja 
”Turvalliset yhteiskunnat” -toimien 
hallintojärjestelyissä (myös 
komiteologianäkökohdissa).

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – osa III – 1 kohta – 1 alakohta – 1 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Alkoholistien osuus Euroopassa 
osallistujamaata kohden

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – osa III – 1 kohta – 1 alakohta – 1 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Köyhyyden osuus Euroopassa 
osallistujamaata kohden

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – osa III – 1 kohta – 1 alakohta – 1 f luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Työttömyyden osuus Euroopassa 
osallistujamaata kohden
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