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LYHYET PERUSTELUT

Turvallisuustutkimus on tärkeä osa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -
puiteohjelmaa (2014–2020). Komission ehdotuksessa se on sisällytetty painopistealueella 
"Yhteiskunnalliset haasteet" erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat".

Turvallisilla yhteiskunnilla pitäisi voida suojella EU:n ja sen kansalaisten vapautta ja 
turvallisuutta. Tutkimus ja innovointi voivat selkeästi olla johtavassa ja tukevassa roolissa, 
vaikka ne eivät yksin voikaan taata turvallisuutta. Tutkimus- ja innovointitoiminnalla olisi 
pyrittävä turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn ja estämiseen sekä niihin valmistautumiseen ja 
niitä vastaan suojautumiseen. Lisäksi turvallisuuteen liittyy perustavanlaatuisia haasteita, joita 
ei voida käsitellä itsenäisesti ja alakohtaisesti vaan jotka edellyttävät kunnianhimoisempia, 
koordinoidumpia ja kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja. Tutkimus ja innovointi ovat 
ensiarvoisen tärkeitä turvallisuus- ja puolustusalalle, sillä ne muodostavat Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja kestävyyden perustan. Ne ovat erityisen tärkeitä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä yhteydessä valmistelija pitää 16 artiklan 2 kohtaa erityisen ongelmallisena, sillä sen 
mukaan "Horisontti 2020 -puiteohjelmassa toteutettavien tutkimus- ja innovointitoimien on 
keskityttävä yksinomaan siviilisovelluksiin". Tämä sanamuoto sulkisi kaikenlaisen 
puolustusta koskevan tutkimuksen ohjelman ulkopuolelle. Valmistelija katsoo, että Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa toteutettavaa tutkimus- ja innovointitoimintaa ei pitäisi keskittää 
ainoastaan siviilisovelluksiin, koska kaksikäyttösovelluksiin sopivien teknologioiden määrä 
on kasvussa ja Euroopan puolustusalan ja siviilialan turvallisuustutkimusohjelmien 
keskinäinen täydentävyys ja synergiaedut lisääntyvät. Siksi valmistelija pyytää 16 artiklan 
2 kohdan tarkistamista, jotta puolustussovellukset ovat mahdollisia kaksikäyttoteknologian 
yhteydessä.

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi tuettava tutkimusta ja innovointia, jotka liittyvät 
yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
42 artiklan 2 kohdan ja 45 artiklan mukaisesti. Tätä varten ohjelmassa olisi varmistettava, että 
huomioon otetaan puolustukseen liittyvät vaatimukset kaksikäyttöteknologiaa koskevassa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa. Näillä toimilla olisi pyrittävä kehittämään voimavaroja, joita 
tarvitaan rauhanturvaamiseen, konfliktinestoon ja kansainvälisen turvallisuuden 
vahvistamiseen sekä kriisinhallintatoimiin. Näin ollen Euroopan puolustusviraston 
perustavanlaatuinen rooli olisi tunnustettava, sillä se on komission pääkumppani 
kartoitettaessa tarpeita valmiuksien alalla, luotaessa synergioita, vältettäessä 
päällekkäisyyksiä ja tuettaessa standardisointia. Siksi Euroopan puolustusvirastoa ja 
komissiota voitaisiin neuvoston viimeisissä päätelmissä tekemän tehtävänannon perusteella 
kehottaa esittämään vuoden loppuun mennessä konkreettisia ehdotuksia tällä alalla ja myös 
tutkimuksen ja teknologian aloilla.

Valmistelija haluaisi korostaa Horisontti 2020 -puiteohjelman rakenteen ja täytäntöönpanon 
merkitystä. Vaikka painopistealueella "Yhteiskunnalliset haasteet" valitut aiheet ja 
ryhmitykset näyttävät vastaavan nykyisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin, erityistavoitteen 
"Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" ehdotetusta 
aiheyhdistelmästä on epäilyjä. Valmistelija katsoo, että turvallisuus ja puolustus olisi 
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huomioitava paremmin säilyttämällä turvallisuustutkimus Horisontti 2020 -puiteohjelman 
itsenäisenä osatekijänä. Turvallisuus-aihealueen piiriä olisi laajennettava siten, että 
ilmennetään tarvetta innovointi- ja teknologiasiirtoon siviili- ja puolustusteollisuuksien 
välillä. Tässä kohdin puolustus määritellään ennaltaehkäisykeinoksi, jonka avulla 
yhteiskunnat ovat valmiita ehkäisemään kriisejä ja puolustamaan itseään niiltä. Euroopan 
unionin perussopimuksilla mahdollistetaan joka tapauksessa tutkimus turvallisuus- ja 
puolustuskysymyksissä. Sen toteutuminen on riippuvainen poliittisesta tahdosta.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentti on useissa 
päätöslauselmissaan muistuttanut 
tutkimuksen ja innovoinnin merkityksestä 
turvallisuus- ja puolustusalalla, sillä ne 
muodostavat Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailu- ja 
sopeutumiskyvyn perustan, samoin kuin 
niiden merkityksestä Eurooppa 2020 
-strategian kestävää kasvua koskevien 
tavoitteiden saavuttamisessa. Parlamentti 
on painottanut siviili- ja 
puolustustutkimusohjelmien keskinäisiä 
hyötyjä, täydentävyyttä ja synergioita, 
korostanut Euroopan puolustusviraston 
merkittävää roolia puolustusalan 
yhteisten tutkimushankkeiden 
koordinoinnissa ja suunnittelussa sekä 
tähdentänyt tutkimusyhteistyön merkitystä 
yhteentoimivuuden tehostamiselle. Lisäksi 
se on kehottanut Euroopan 
puolustusvirastoa, komissiota ja 
Euroopan avaruusjärjestöä 
koordinoimaan edelleen toimiaan 
turvallisuus- ja puolustustutkimuksen 
eurooppalaisten yhteistyöpuitteiden 
mukaisesti. Erityisesti se on korostanut, 
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että unionin rahoittaman 
puolustustutkimuksen ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava EU:n 
kriisinhallintavalmiuksien kehittäminen 
ja keskittyminen kaksikäyttöteknologian 
tutkimukseen, koska sotilas- ja 
siviilihenkilöstöt kohtaavat samoja uhkia 
ja tarvitsevat siksi vastaavia voimavaroja.
Parlamentti on myös korostanut, että 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaisesti Euroopan unioni voi osallistua 
jäsenvaltioiden yhteenliittymän käynnissä 
olevien tutkimus- ja kehittämisohjelmien 
rahoittamiseen ja että kyseistä artiklaa 
voitaisiin käyttää yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan operaatioiden 
edellyttämien valmiuksien kehittämisen 
vauhdittamiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unionin neuvosto myönsi 
22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2012
hyväksymissään sotilaallisten 
voimavarojen yhdistämistä ja 
yhteiskäyttöä koskevissa päätelmissään 
puolustusalan laajemman merkityksen 
teknologian, innovoinnin ja kasvun 
kannalta ja pani huolestuneena merkille 
puolustusalan tutkimukseen ja 
teknologiaan tehtyjen investointien 
vähennykset ja tämän vaikutuksen 
Euroopan tulevien 
puolustusvoimavarojen kehittämiseen. 
Neuvosto toisti olevansa sitoutunut 
tutkimus- ja teknologiayhteistyöhön. Se 
kannusti Euroopan puolustusvirastoa ja 
komissiota lisäämään synergiaa 
eurooppalaisten politiikkojen kanssa, 
varsinkin tutkimuksen ja teknologian 
alalla, erityisesti ajatellen tutkimuksen ja 
teknologian uutta eurooppalaista 
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puiteohjelmaa (Horisontti 2020). Se totesi 
tämän vahvistavan osaltaan Euroopan 
puolustuksen teollista ja teknologista 
perustaa. Neuvosto korosti myös 11 
päivänä joulukuuta 2008 voimavarojen 
kehittämisestä antamassaan 
julkilausumassa, että tutkimus ja 
teknologia ovat olennaisen tärkeitä 
tarvittavien voimavarojen hankkimisen 
sekä Euroopan puolustusteollisuuden 
tulevaisuuden ja sen maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi se ilmaisi 
toiveensa jatkossakin varmistaa 
tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelman puitteissa toteutettujen 
toimien synergian puolustuksen alan 
kanssa, jotta otettaisiin huomioon siviili-
ja puolustusteknologioiden väliset 
yhteydet.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11. Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-

11. Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen 
unionin maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 
-strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
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teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Tähän sisältyy 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuus- ja puolustusintressejä 
edistävä tutkimus. Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuin
koulutus, avaruus, maailmanlaajuinen 
satelliittinavigointi ja -seuranta,
ympäristö, kilpailukyky ja pk-yritykset, 
sisäinen turvallisuus, kulttuuri ja viestimet. 
Synergioita olisi luotava myös 
koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus, puolustuspolitiikka, kulttuuri 
ja viestimet. Synergioita olisi luotava myös 
koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi tuettava yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta 
ja innovointia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan 3 kohdan ja 45 
artiklan mukaisesti. Tätä varten 
ohjelmassa olisi otettava huomioon 
puolustukseen liittyvät vaatimukset 
kaksikäyttöteknologiaa koskevassa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa sekä 
käynnistettävä kohdennettua yhteistä 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa SEUT-
sopimuksen 185 artiklan perusteella. 
Tällä toiminnalla olisi pyrittävä 
kehittämään voimavaroja, joita tarvitaan 
rauhanturvaamiseen, konfliktinestoon ja 
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kansainvälisen turvallisuuden 
vahvistamiseen sekä 
kriisinhallintatoimiin. Euroopan 
puolustusviraston rooli tässä yhteydessä 
olisi tunnustettava.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia.

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansainvälisten, kansallisten ja 
alueellisten ohjelmien kanssa. Nämä voivat 
olla muodoltaan myös julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia.

(28) Jotta unionin rahoituksella olisi suurin 
mahdollinen vaikutus, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi luotava tiiviimpiä 
synergiayhteyksiä tutkimusta ja innovointia 
tukevien kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien kanssa. Nämä voivat olla 
muodoltaan myös julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia. Tässä yhteydessä olisi 
myös edistettävä siviili- ja 
puolustusteknologioiden välisiä 
synergioita erityisesti helpottamalla 
kaksikäyttöteknologiaa koskevaa 
tutkimusta ja innovointia sekä luomalla 
yhteyksiä teknologioiden välille.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen.

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen. Kaikessa kolmansien 
maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 
olisi otettava huomioon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustusintressit.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
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kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

kuulemisista ja läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen. Tarvittaessa 
lausuntoja antavat myös Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kaltaiset julkiset 
yksiköt.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien puitteissa 
laadittujen tutkimus- ja 
innovaatiolinjausten olennaiset näkökohdat 
otetaan kattavasti huomioon.

2. Myös eurooppalaisten 
teknologiayhteisöjen, yhteisen 
ohjelmasuunnittelun, eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien ja 
eurooppalaisten tutkimusohjelmien 
kanssa tekemisissä olevien elinten, kuten 
Euroopan puolustusviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön, puitteissa laadittujen 
tutkimus- ja innovaatiolinjausten olennaiset 
näkökohdat otetaan kattavasti huomioon.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. On huolehdittava, että neuvoa-
antavan roolin ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan osallistumisen välillä ei 
ole eturistiriitaa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden 
sisällä muodostetaan yhteyksiä ja 
rajapintoja. Tässä suhteessa erityistä 
huomiota kiinnitetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja
teollisuusteknologioiden kehittämiseen ja 
soveltamiseen, tutkimustulosten ja 
markkinasovellusten välimatkan 
lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen sekä siviili-
ja puolustusteknologioiden välisten 
synergioiden edistämiseen erityisesti 
helpottamalla kaksikäyttöteknologiaa 
koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä 
luomalla yhteyksiä teknologioiden välille.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
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tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen sekä riittävän 
riippumattomuuden saavuttamiseen 
Euroopassa teknologian alalla.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ulkopuolelle jätetään oikeussubjektit (ja 
niihin sidoksissa olevat yhteisöt), joiden 
osallistuminen niiden tavoitteiden, 
sijoittautumispaikan tai toiminnan 
luonteen tai sijainnin vuoksi saisi aikaan 
tilanteen, jossa unioni tunnustaisi 
lailliseksi asiaintilan, joka on aiheutunut 
kansainvälisen oikeuden (myös 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden) 
vakavasta rikkomuksesta, joka on 
vahvistettu YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmassa tai Kansainvälisen 
tuomioistuimen tuomiossa tai neuvoa-
antavassa lausunnossa, tai jossa se 
auttaisi tai avustaisi tällaisen asiaintilan 
säilyttämisessä.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä
yksinomaan siviilisovelluksiin.

2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä
ensisijaisesti siviilisovelluksiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen. 

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen. Kaikessa kolmansien 
maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä on 
otettava huomioon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustusintressit.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen yhteistyön strategisen 
kehittämisen edistämiseksi Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa toteutetaan lisäksi 
horisontaalisia ja monialaisia toimia
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
liitteen I osassa III olevan 6.3.2 kohdan d 
alakohdassa mainitulla tavalla.

3. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutetaan lisäksi yhteistyön strategisen 
kehittämisen edistämiseksi horisontaalisia 
ja monialaisia toimia sekä toimia 
synergioiden edistämiseksi sellaisten 
muiden virastojen kuin Euroopan 
puolustusviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön tutkimusohjelmien 
kanssa tavoitteissa "Eurooppa 
muuttuvassa maailmassa – osallisuutta 
edistävät ja innovatiiviset yhteiskunnat" ja 
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"Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja 
sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojaaminen" liitteen I 
osassa III olevan 6.3.2 kohdan d 
alakohdassa ja 6.3.3 kohdan a–e 
alakohdassa mainitulla tavalla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio raportoi seurannan tuloksista 
ja huolehtii niiden levityksestä.

2. Komissio raportoi seurannan tuloksista 
ja huolehtii niiden levityksestä. Ne 
välitetään erityisesti Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

f) Eurooppa muuttuvassa maailmassa –
osallisuutta edistävät ja innovatiiviset 
yhteiskunnat

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 14 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan 
ja sen kansalaisten vapauden ja 
turvallisuuden suojelu
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 16 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat".
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta.
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat".

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa "Eurooppa muuttuvassa 
maailmassa – osallisuutta edistävät ja 
innovatiiviset yhteiskunnat". Tukea 
keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta.
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa "Eurooppa muuttuvassa 
maailmassa – osallisuutta edistävät ja 
innovatiiviset yhteiskunnat".

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoitteiden ja toimien päälinjat – 17 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
sisältyy myös tutkimuksen ja innovoinnin 
välisen kuilun kaventamiseen tähtäävä 
toimi, johon sisältyy erityistoimenpiteitä 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.

Erityistavoitteeseen "Eurooppa 
muuttuvassa maailmassa – osallisuutta 
edistävät ja innovatiiviset yhteiskunnat" 
sisältyy myös tutkimuksen ja innovoinnin 
välisen kuilun kaventamiseen tähtäävä 
toimi, johon sisältyy erityistoimenpiteitä 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa
"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
sekä unionin avaruuspolitiikan
tavoitteiden saavuttamista.

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa
"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
sekä unionin avaruusalan Galileo- ja 
GMES-lippulaivaohjelmien 
politiikkatavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

c) Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) ja 
unionin GMES-ohjelmaan osallistumisen
tai eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Yhdessä kolmansien 
maiden kanssa toteutettavilla
asianmukaisilla Euroopan tason tutkimus-
ja innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin maailmanlaajuisiin
haasteisiin vastaamista ja pyrkiä näin 
saavuttamaan vuosituhannen 
kehitystavoitteet, parantamaan kaikkien 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja
viemään Eurooppa johtoasemaan terveys-
ja hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi, joissa saavutettavuus on otettu 
huomioon. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET
YHTEISKUNNAT

6. EUROOPPA MUUTTUVASSA 
MAAILMASSA – OSALLISUUTTA 
EDISTÄVÄT JA INNOVATIIVISET 
YHTEISKUNNAT

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää osallistavia,
innovatiivisia ja turvallisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia niiden kohdatessa 
ennennäkemättömiä muutoksia ja 
maailmanlaajuisesti lisääntyvää keskinäistä 
riippuvuutta.

Erityistavoitteena on edistää osallistavia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia yhteiskuntia 
niiden kohdatessa ennennäkemättömiä 
muutoksia ja maailmanlaajuisesti 
lisääntyvää keskinäistä riippuvuutta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisiin vaikuttavat entistä enemmän 
myös erilaiset turvattomuuden muodot, 
kuten rikollisuus, väkivalta, terrorismi, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muunlaiset sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Arvioiden mukaan 
Euroopassa saattaa joutua suoraan 
rikollisuuden uhriksi 75 miljoonaa 
henkilöä joka vuosi. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suoriksi 
kustannuksiksi Euroopassa on arvioitu 
vähintään 650 miljardia euroa (noin 5 

Poistetaan.
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prosenttia unionin bkt:stä) vuonna 2010. 
Paljon puhuva esimerkki terrorismin 
seurauksista on World Trade Centerin 
kaksoistorneihin kohdistunut hyökkäys 
Manhattanilla 11. syyskuuta 2011. 
Tuhannet ihmiset menettivät henkensä, ja 
on arvioitu, että tapahtuma aiheutti 
Yhdysvalloissa 35 miljardin dollarin 
menetykset tuottavuudessa, 47 miljardin 
dollarin menetykset kokonaistuotannossa 
ja lähes yhden prosentin lisäyksen 
työttömyydessä seuraavan 
vuosineljänneksen aikana. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja 
kauppatapahtumiin sosiaalisilla, 
taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin tai yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Turvattomuuden 
lisääntyminen jokapäiväisessä elämässä 
ja odottamattomat tilanteet eivät vaikuta 
ainoastaan kansalaisten luottamukseen 
instituutioihin vaan myös toisiaan 
kohtaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallisuutta edistävien, innovatiivisten ja 
turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi 
Eurooppa tarvitsee vastauksen, johon 
sisältyy uuden tietämyksen ja uusien 
teknologioiden ja valmiuksien 
kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
myös maailmanlaajuisena toimijana 

Osallisuutta edistävien ja innovatiivisten 
yhteiskuntien rakentamiseksi Eurooppa 
tarvitsee vastauksen, johon sisältyy uuden 
tietämyksen ja uusien teknologioiden ja 
valmiuksien kehittäminen sekä poliittisten 
toimintavaihtoehtojen määrittely. Tällainen 
pyrkimys auttaa Eurooppaa tarttumaan 
haasteisiinsa ei ainoastaan sisäisesti vaan 
myös maailmanlaajuisena toimijana 
kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
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kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä 
puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

puolestaan auttaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muualla saatuja kokemuksia 
ja antaa niille mahdollisuuden määritellä 
paremmin omat erityiset toimensa, jotka 
vastaavat niiden kunkin omia olosuhteita.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian painopisteet, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja unionin 
sisäisen turvallisuuden strategia, mukaan 
lukien katastrofien ehkäisyä ja niihin 
reagointia koskevat politiikat. Toimia 
koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian painopisteet. Toimia 
koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 6.3 kohta – 6.3.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.3.3. Turvalliset yhteiskunnat Poistetaan.
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan, tieto- ja 
viestintäteknologia-alan ja palvelualan 
kilpailukykyä. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuusaukkoihin ja 
jotka johtavat turvauhkien torjumiseen. 
Näissä tehtävälähtöisissä toimissa 
yhdistetään erilaisten loppukäyttäjien 
tarpeet (kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) rikollisuuden ja terrorismin torjunta;
b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;
c) tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen;
d) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
e) yksityisyyden ja vapauden 
varmistaminen internetissä ja 
turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lujittaminen.
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Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. TURVALLISET YHTEISKUNNAT –
EUROOPAN JA SEN KANSALAISTEN 
VAPAUDEN JA TURVALLISUUDEN 
SUOJELU
6 a.1. Erityistavoite
Erityistavoitteena on edistää 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
turvallisuutta niiden toimintaympäristön 
muuttuessa ennennäkemättömästi ja 
keskinäisen riippuvuuden ja uhkien 
lisääntyessä sekä samalla vahvistaa 
eurooppalaista vapauden ja oikeuden 
kulttuuria.
Turvattomuutta koetaan yleisesti monista 
eri syistä kuten rikollisuus, väkivalta, 
terrorismi, luonnon ja ihmisen 
aiheuttamat katastrofit, 
verkkohyökkäykset, yksityisyyden 
loukkaukset ja muut sosiaaliset ja 
taloudelliset häiriöt. Tämä vaikuttaa 
suoraan kansalaisiin ja yleisemmin myös 
käsityksiin luottamuksesta, huolenpidosta 
ja viestinnästä ja liittyy yhteiskunnan 
varautuminen ja järjestymisen tasoon.
Arvioiden mukaan Euroopassa joutuu 
vuosittain suoraan rikoksen uhriksi jopa 
75 miljoonaa henkilöä1. Rikollisuuden, 
terrorismin, laittoman toiminnan, 
väkivallan ja katastrofien suorien 
kustannuksien Euroopassa on arvioitu 
olleen vähintään 650 miljardia euroa 
(noin 5 prosenttia unionin BKT:stä) 
vuonna 2010. Paljon puhuva esimerkki 
terrorismin seurauksista on World Trade 
Centerin kaksoistorneihin kohdistunut 
hyökkäys Manhattanilla 11 päivänä 
syyskuuta 2011. Tuhannet ihmiset 



PE492.560v03-00 24/31 AD\912766FI.doc

FI

menettivät henkensä, ja on arvioitu, että 
tapahtuma aiheutti Yhdysvalloissa 35 
miljardin dollarin menetykset 
tuottavuudessa, 47 miljardin dollarin 
menetykset kokonaistuotannossa ja lähes 
yhden prosentin lisäyksen työttömyydessä 
seuraavan vuosineljänneksen aikana. 
Sillä oli myös merkittävä kulttuurinen ja 
maailmanlaajuinen vaikutus. Kansalaiset, 
yritykset ja instituutiot osallistuvat entistä 
enemmän digitaaliseen 
vuorovaikutukseen ja kauppatapahtumiin 
sosiaalisilla, taloudellisilla ja kaupallisilla 
elämänalueilla, mutta internetin kehitys 
on johtanut myös miljardien eurojen 
arvoiseen verkkorikollisuuteen sekä 
tietoturvaloukkauksiin, jotka vaikuttavat 
yksityishenkilöihin ja yhteisöihin 
kaikkialla Euroopassa. Muutokset 
turvattomuuden luonteessa ja sen 
kokemisessa jokapäiväisessä elämässä 
eivät vaikuta ainoastaan kansalaisten 
luottamukseen instituutioihin vaan myös 
heidän keskinäiseen luottamukseensa.
Näiden uhkien ennakoimiseksi, 
estämiseksi ja hallitsemiseksi on tarpeen 
kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia 
teknologioita, ratkaisuja, 
ennakointivälineitä ja osaamista, lisätä 
palvelujen tuottajien ja käyttäjien välistä 
yhteistyötä, etsiä siviiliturvallisuuden 
ratkaisuja, parantaa Euroopan 
turvallisuus-, tieto- ja viestintätekniikka-
sekä palvelualojen kilpailukykyä sekä 
estää ja torjua yksityisyyden suojan ja 
ihmisoikeuksien rikkomista internetissä ja 
muualla varmistaen samalla Euroopan 
kansalaisten yksilölliset oikeudet ja 
vapaus.
Tämän haasteen puitteissa Horisontti 
2020 -puiteohjelmalla tuetaan tutkimusta, 
joka koskee siviiliturvallisuuden ja 
puolustuksen alalla käytettäviä 
teknologioita, joilla pyritään molemmilla 
aloilla merkityksellisten valmiuksien 
luomiseen. Tämän vuoksi 
turvallisuustutkimus kattaa sisäisen ja 
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ulkoisen turvallisuuden, johon sisältyy 
myös yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka, ja sillä edistetään 
kaiken tyyppistä kaksikäyttöteknologiaa, 
ja Euroopan puolustusvirasto osallistuu 
tarvittaessa komission työhön. Kun tämän 
haasteen puitteissa toteutetaan 
teknologiatutkimusta ja -innovointia sekä 
yhteistä tutkimusta ja kehittämistä, 
erityistä huomiota kiinnitetään 
standardisointiin, luontaiseen 
yhteentoimivuuteen, keskeisiin 
mahdollistaviin teknologioihin, 
strategiseen riippumattomuuteen ja 
toimitusvarmuuteen siten, että 
ylläpidetään huippuosaamista ja 
innovointia teknologian toimitusketjussa.
Koska turvallisuuspolitiikan tulisi olla 
vuorovaikutuksessa eri 
yhteiskuntapolitiikkojen kanssa, 
turvallisuustutkimuksen 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden 
vahvistaminen on myös tärkeä osa tätä 
haastetta.
6 a.2. Lähtökohdat ja unionin tasolla 
saatava lisäarvo
Turvallisuus on Euroopan ja sen 
kansalaisten oikeutettu huolenaihe ja 
tässä suhteessa merkittävä haaste 
yhteiskunnalle. Euroopan unioniin, sen 
kansalaisiin, sen teollisuuteen ja sen 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten
rikollisuutta, terrorismia, laitonta 
kauppaa ja ihmisen tai luonnon 
aiheuttamista katastrofeista johtuvia 
suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat 
voivat ylittää maiden rajat ja koskea 
fyysisiä tai kyberavaruuden kohteita, ja 
hyökkäykset voivat tulla eri lähteistä. 
Viranomaisten ja yksityisten tahojen tieto-
ja viestintäjärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset muun muassa heikentävät 
kansalaisten luottamusta tieto- ja 
viestintäjärjestelmiin ja aiheuttavat suoria 
taloudellisia menetyksiä ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
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menetyksiä, minkä lisäksi niillä voi olla 
vakavia vaikutuksia elintärkeisiin 
infrastruktuureihin ja palveluihin 
esimerkiksi energian, ilmailun ja muun 
liikenteen, vesi- ja elintarvikehuollon, 
terveydenhoidon, rahoituksen tai 
televiestinnän aloilla.
Nämä uhat voivat vaarantaa 
yhteiskuntamme perusrakenteet. 
Teknologia ja luova suunnittelu voivat 
myötävaikuttaa merkittävästi annettaviin 
vastauksiin. Uusien ratkaisujen 
kehittämisessä olisi kuitenkin pidettävä 
mielessä keinojen asianmukaisuus ja 
niiden riittävyys yhteiskunnallisten 
vaatimusten kannalta ottaen erityisesti 
huomioon kansalaisten perusoikeuksien 
ja -vapauksien takaaminen.
Turvallisuus on myös suuri taloudellinen 
haaste. Turvallisuusmarkkinoiden 
maailmanlaajuinen arvo on vuodessa 
noin 100 miljardia euroa, josta Euroopan 
osuus on 25–35 prosenttia. Nämä 
markkinat myös kasvavat nopeasti 
nykyisestä talouskriisistä huolimatta. Kun 
otetaan huomioon eräiden uhkien 
mahdolliset vaikutukset palveluihin, 
verkkoihin tai yrityksiin, riittävien 
turvallisuusratkaisujen käyttöönotosta on 
tullut ratkaisevan tärkeää talouden ja 
Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta.
Tämän haasteen puitteissa annettavalla 
unionin rahoituksella tuetaan unionin 
keskeisten politiikkojen kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja mukauttamista. Näitä 
ovat etenkin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteet, 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
sekä yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka, unionin sisäisen 
turvallisuuden strategia, mukaan 
luettuina katastrofien 
ennaltaehkäisemistä ja 
katastrofivalmiuksia koskevat politiikat 
sekä Euroopan digitaalisstrategia. Toimia 



AD\912766FI.doc 27/31 PE492.560v03-00

FI

koordinoidaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien 
kanssa.
Turvallisuuden erityisluonne otetaan 
huomioon ja ohjelmasuunnittelun ja 
hallinnon osalta pannaan täytäntöön 
erityisjärjestelyjä, mukaan luettuna 
järjestelyt, jotka toteutetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 
2020" (2014–2020) täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta tehdyn 
neuvoston päätöksen 9 artiklassa 
tarkoitetun komitean kanssa. 
Turvallisuuteen liittyviä salaisiksi 
luokiteltuja tai muutoin arkaluontoisia 
tietoja suojellaan ja työohjelmissa 
voidaan määritellä kansainvälistä 
yhteistyötä koskevia erityisvaatimuksia ja 
arviointiperusteita. Tämä näkyy myös tätä 
haastetta koskevassa 
ohjelmasuunnittelussa ja 
hallintojärjestelyissä, myös 
komiteamenettelyssä.
Koska tämän haasteen nojalla tehty 
tutkimus tähtää sekä siviilien 
turvallisuuden alan että puolustusalan 
sovelluksiin, kaikissa tämän haasteen 
täytäntöönpanoon liittyvissä 
näkökohdissa pyritään aktiivisesti 
yhteistyöhön Euroopan 
turvallisuusviraston kanssa. Tätä varten 
Euroopan puolustusviraston olisi 
osallistuttava tätä haastetta koskevaan 
hallinnointiin, ohjelmasuunnitteluun ja 
hallintojärjestelyihin, myös yksikköjen 
välisissä asioissa ja komiteamenettelyssä. 
Lisäksi vahvistetaan edelleen 
mekanismeja, jotka mahdollistavat 
koordinoinnin esimerkiksi Frontexin, 
EMSAn ja Europolin sekä muiden 
asiaankuuluvien unionin virastojen 
kanssa, jotta voidaan parantaa unionin 
ohjelmien ja toimintalinjojen 
koordinointia sekä sisäisen että ulkoisen 
turvallisuuden alalla sekä muiden 
unionin aloitteiden kanssa.
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6 a.3. Toimien päälinjat
Tavoitteena on tukea unionin politiikkaa 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alalla 
ja varmistaa tietoverkkojen turvallisuus, 
luottamus ja yksityisyys digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, samalla kun 
parannetaan unionin turva-alan ja 
palvelualan ja myös tieto- ja 
viestintäteknologia-alan kilpailukykyä. 
Toimiin kuuluu seuraavan sukupolven 
innovatiivisten ratkaisujen tutkimus ja 
kehittäminen työstämällä uudenlaisia 
konsepteja ja malleja ja yhteentoimivia 
standardeja. Tämä tehdään kehittämällä 
innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja, 
joissa puututaan turvallisuuspuutteisiin ja 
joiden avulla voidaan vähentää 
turvauhkien riskiä. Näissä 
tehtävälähtöisissä toimissa yhdistetään 
erilaisten loppukäyttäjien tarpeet 
(kansalaiset, yritykset ja hallinnot, 
mukaan lukien kansalliset ja 
kansainväliset viranomaiset, 
pelastuspalvelut, 
lainvalvontaviranomaiset, rajavartijat 
jne.), jotta voidaan ottaa huomioon 
turvauhkien ja yksityisyyden suojan 
kehitys ja tarvittavat yhteiskunnalliset 
näkökohdat.
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla tuetaan 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta 
seuraavasti:
i) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
tuetaan sellaisten kehittyvien 
teknologioiden tehokasta teknologista 
seurantaa, joilla voidaan merkittävästi 
uudistaa tulevia turvallisuus- ja 
puolustusvalmiuksia tai 
turvallisuusympäristöä. Tämän 
seurantaan perustuvan, yllättävän ja 
palkitsevan tutkimuksen hyödyntäminen 
kuroo umpeen kuilua, joka vallitsee 
innovatiivisten konseptien ja 
uraauurtavien keksintöjen sekä niiden 
turvallisuus- ja puolustussovellusten 
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välillä.
ii) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
tuetaan erityisesti kohdennettua yhteistä 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota 
useat jäsenvaltiot harjoittavat ja johon 
unioni osallistuu SEUT-sopimuksen 185 
artiklan mukaisesti. Näillä aloitteilla 
pyritään parantamaan tehokkaasti 
jäsenvaltioiden ja unionin poliittiset 
tavoitteet täyttäviä eurooppalaisia 
valmiuksia kehittämällä innovatiivisia 
teknologioita todellisiksi järjestelmiksi ja 
kvalifioimalle ne testien ja 
demonstroinnin avulla. Tämä yhteistyö 
perustuu jäsenvaltioiden aloitteeseen.
Toimissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
a) kansalaisten suojelun varmuuden 
lisääminen – rikollisuuden ja terrorismin 
torjunta
b) elintärkeiden infrastruktuurien suojelu 
ja häiriönsietokyvyn parantaminen
c) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan ja meriturvallisuuden 
avulla
d) tietoverkkoturvallisuudesta 
huolehtiminen ja sen parantaminen
e) Euroopan selviytymiskyvyn 
parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa
f) turvallisuuden yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden edistäminen sekä
yksityisyyden ja vapauden takaaminen 
internetissä 
g) yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tehtävien ja 
operaatioiden täytäntöönpanovalmiuksien 
vahvistaminen.
_____________
COM(2011)0274 lopullinen.

Tarkistus 36
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 6.3 kohta – 6.3.3 alakohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) turvallisuuden lisääminen ja 
kolmansia maita koskeviin konflikteihin 
vaikuttaminen konfliktineston, 
rauhanrakentamisen, vuoropuhelun, 
välitystoiminnan sekä sovinnonteon ja 
siviiliturvallisuusalan uudistamisen 
avulla;
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