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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että komissio on laatinut Horisontti 2020 -ohjelman, 
sillä sen avulla Euroopan unioni voi selviytyä velkakriisistä ja palata kasvu-uralle 
kohentamalla kilpailukykyään.

Horisontti 2020 -ohjelma kokoaa ensimmäistä kertaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoituksen yhteen ohjelmaan. Horisontti 2020 on suunnattu tieteellisten läpimurtojen 
käyttämiseen innovatiivisissa tuotteissa ja palveluissa, jolloin luodaan 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parannetaan ihmisten elämän laatua. Sen tarkoituksena on 
byrokratian vähentäminen sääntöjä ja hakumenettelyitä yksinkertaistamalla, jotta mukaan 
saataisiin lisää tutkijoita ja innovatiivisia yrityksiä.

Horisontti 2020 tulee voimaan tammikuussa 2014, ja sen talousarvio vuoteen 2020 saakka on 
87,74 miljardia euroa. Ohjelma on jaettu kolmeen päälinjaan: 1. huipputason tiede, 
2. teollisuuden johtoasema, 3. yhteiskunnalliset haasteet. Valmistelija katsoo, että 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan olisi keskitettävä merkittävin osa 
toiminnastaan kolmanteen päälinjaan, jossa käsitellään juuri maatalouteen kuuluvia 
kysymyksiä. Kolmas päälinja on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

(a) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi (9,07 miljardia euroa);

(b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous 
(4,69 miljardia euroa);

(c) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia (6,53 miljardia euroa);

(d) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne (7,69 miljardia euroa);

(e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet (4,31 miljardia euroa);

(f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat (4,31 miljardia euroa).

Elintarviketurvan ja kestävän maatalouden alalla valmistelija painottaa, että tutkijoiden on 
tehtävä aktiivista yhteistyötä viljelijöiden kanssa erityisesti tutkimuksen painopisteiden 
määrittelyssä, jotta uudet keksinnöt saataisiin käyttöön myös tosielämässä. 
Kansalaisjärjestöjen ottaminen mukaan tällaisiin keskusteluihin on myös tärkeää.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna 
maatalouteen liittyvän tutkimuksen talousarviota on huomattavasti kasvatettu. 

Valmistelija haluaisi kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen edistää elintarvikejätteen määrän 
vähentämistä koskevaa tutkimusta elintarvikkeiden kysynnän kasvaessa Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti. Luonnonvarojen paljon nykyistä tehokkaampi käyttö on tärkeää.

Horisontti 2020 -ohjelmasta maatalousvaliokunnassa käydyissä keskusteluissa todettiin, että 
menettelyjen virkavaltaisuutta pitää vähentää. Valmistelija katsoo, että komissio on tässä 
ehdotuksessa karsinut huomattavasti byrokratiaa ja helpottanut täytäntöönpanoprosessia.
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Yleisesti ottaen valmistelija pitää ehdotusta tasapainoisena ja erittäin hyvin laadittuna. 
Valmistelija pyytää kollegoja suhtautumaan ehdotuksen tarkasteluun viisaasti ja toivoo, että 
ohjelma tulee voimaan 1. tammikuuta 2014, jotta uuden vuoden koittaessa se voisi auttaa 
tutkijoita tekemään Euroopan yleistä kilpailukykyä parantavia uusia keksintöjä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelman kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden johtoaseman edistäminen 
("Teollisuuden johtoasema") ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 
("Yhteiskunnalliset haasteet"). Nämä 
painopisteet olisi pantava täytäntöön 
erityisohjelmalla, johon kuuluu kolme 
epäsuoria toimia koskevaa osaa ja yksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) suoria 
toimia koskeva osa.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelman kolme 
painopistettä ovat huipputason tieteen 
tuottaminen ("Huipputason tiede"), 
teollisuuden ja maatalouden johtoaseman 
edistäminen ("Teollisuuden ja 
maatalouden johtoasema") ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 
("Yhteiskunnalliset haasteet"). Nämä 
painopisteet olisi pantava täytäntöön 
erityisohjelmalla, johon kuuluu kolme 
epäsuoria toimia koskevaa osaa ja yksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) suoria 
toimia koskeva osa.

Perustelu

Tavoite saavuttaa teollisuuden johtoasema on määritelty ilman mainintaa maataloudesta, 
vaikka ohjelman budjetissa on varattu yli 4,5 miljardia euroa maatalouden tutkimukseen ja 
innovointiin.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan 
huippuosaamista ja varmistaa 

(5) On ehdottoman tarpeen lujittaa ja 
laajentaa unionin tiedeperustan
huippuosaamista ja varmistaa 
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maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä.
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie Curie 
-toimia ja Euroopan
tutkimusinfrastruktuureja. Näillä toimilla 
olisi pyrittävä luomaan osaamista pitkällä 
aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

maailmanluokan tutkimuksen ja 
lahjakkuuksien tuottaminen, jotta 
Euroopan kilpailukyky ja hyvinvointi 
voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä.
Ohjelman I osalla "Huipputason tiede" olisi 
tuettava Euroopan tutkimusneuvoston 
toimintaa, joka koskee tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta, tulevia ja 
kehittyviä teknologioita, Marie Curie 
-toimia ja jäsenvaltioiden
tutkimusinfrastruktuureja, jotka yhdessä 
muodostavat Euroopan tieteellisen 
infrastruktuurin verkoston. Näillä toimilla
olisi pyrittävä luomaan osaamista pitkällä 
aikavälillä keskittyen seuraavan 
sukupolven tieteenaloihin, järjestelmiin ja 
tutkijoihin ja tukien uusia lahjakkuuksia 
kaikkialla unionissa ja assosioituneissa 
maissa. Huipputason tiedettä tukevilla 
unionin toimilla olisi pyrittävä lujittamaan 
Euroopan tutkimusaluetta ja tekemään 
unionin tiedejärjestelmästä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja 
houkuttelevampi.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yhteisen tutkimuskeskuksen suorat 
toimet olisi toteutettava joustavasti, 
tehokkaasti ja avoimesti ottaen huomioon 
Yhteisen tutkimuskeskuksen palvelujen 
käyttäjien sekä unionin politiikkojen
tarpeet ja pyrkien suojelemaan unionin 
taloudellisia etuja. Kyseisiä tutkimustoimia 
olisi tarvittaessa mukautettava näiden 
tarpeiden sekä tieteen ja teknologian 
kehityksen edellyttämällä tavalla, ja niissä 
olisi pyrittävä tieteen huippuosaamiseen.

(13) Yhteisen tutkimuskeskuksen suorat 
toimet olisi toteutettava joustavasti, 
tehokkaasti ja avoimesti ottaen huomioon 
unionin ja Yhteisen tutkimuskeskuksen
politiikkojen käyttäjien tarpeet ja pyrkien 
suojelemaan unionin taloudellisia etuja.
Kyseisiä tutkimustoimia olisi tarvittaessa 
mukautettava näiden tarpeiden sekä tieteen 
ja teknologian kehityksen edellyttämällä 
tavalla, ja niissä olisi pyrittävä tieteen 
huippuosaamiseen.
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Perustelu

Väärä järjestys. Ehdotetussa tekstissä Yhteisen tutkimuskeskuksen politiikat mainitaan ennen 
unionin poliittista vastuuta.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisen tutkimuskeskuksen olisi 
jatkettava lisäresurssien tuottamista 
kilpailutetun toiminnan kautta, kuten 
osallistumalla Horisontti 2020 
-puiteohjelman epäsuoriin ohjelmiin,
tekemällä työtä ulkopuolisille asiakkaille ja 
vähemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksia hyödyntämällä.

(14) Yhteisen tutkimuskeskuksen olisi 
jatkettava lisäresurssien tuottamista 
kilpailutetun toiminnan kautta, kuten 
tekemällä työtä ulkopuolisille asiakkaille ja 
vähemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksia hyödyntämällä.

Perustelu

Ehdotus asettaa Yhteisen tutkimuskeskuksen etusijalle muihin Euroopan tutkimuskeskuksiin 
nähden. Yhteiselle tutkimuskeskukselle tulisi laatia oma budjetti eikä sillä tulisi olla 
mahdollisuutta hakea tutkimusrahoitusta muista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
budjettikohdista.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lujitetaan Euroopan
tutkimusinfrastruktuureja, myös sähköisiä 
infrastruktuureja.

(d) lujitetaan jäsenvaltioiden
tutkimusinfrastruktuureja, jotka 
muodostavat Euroopan tieteellisen 
infrastruktuurin verkoston, sähköinen 
infrastruktuuri mukaan luettuna.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelman II osalla "Teollisuuden 
johtoasema" lujitetaan teollisuuden 
johtoasemaa ja kilpailukykyä asetuksen 
(EU) N:o XX/2012 [Horisontti 2020] 
5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
vahvistetun painopisteen mukaisesti 
pyrkimällä saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Ohjelman II osalla "Teollisuuden ja 
maatalouden johtoasema" lujitetaan 
teollisuuden ja maatalouden johtoasemaa 
ja kilpailukykyä asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa vahvistetun 
painopisteen mukaisesti pyrkimällä 
saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

Perustelu

Yhdenmukainen 1 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja niihin liittyviä ekosysteemipalveluja 
sekä kilpailukykyistä ja vähähiilistä 
teollisuutta;

(b) varmistetaan turvallisten ja 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
(mukaan luettuna ravinnon, energian, 
hiilen, veden ja maan tehokas käyttö), 
hyödyntämällä maatalouden biojätteeseen 
liittyvät mahdollisuudet täysimääräisesti, 
vähentämällä ruoan haaskausta 
elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa aina 
alkutuotannosta loppukulutukseen sekä 
kehittämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä teollisuutta;

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityisohjelman arviointi perustuu sen 
tuloksiin ja vaikutuksiin, joita mitataan 
suorituskykyindikaattoreilla, joihin 
kuuluvat soveltuvin osin muun maussa 
vaikutusvaltaisiin lehtiin sisältyvät 
julkaisut, tutkijoiden liikkuvuus, 
tutkimusinfrastruktuurien esteettömyys, 
velkarahoituksilla ja pääomasijoituksilla 
mobilisoidut investoinnit, pk-yritykset, 
jotka ottavat käyttöön yritykselle tai 
markkinoille uusia innovaatioita, 
viittaukset asiaankuuluviin tutkimustoimiin 
toimintapoliittisissa asiakirjoissa sekä 
erityinen vaikutus politiikkoihin.

Erityisohjelman arviointi perustuu sen 
tuloksiin ja vaikutuksiin, joita mitataan 
suorituskykyindikaattoreilla, joihin 
kuuluvat soveltuvin osin muun maussa 
vaikutusvaltaisiin lehtiin sisältyvät 
julkaisut, tutkijoiden liikkuvuus, 
tutkimusinfrastruktuurien esteettömyys, 
velkarahoituksilla ja pääomasijoituksilla 
mobilisoidut investoinnit, pk-yritykset, 
jotka ottavat käyttöön yritykselle tai 
markkinoille uusia innovaatioita, 
viittaukset asiaankuuluviin tutkimustoimiin 
toimintapoliittisissa asiakirjoissa sekä 
erityinen vaikutus politiikkoihin ja 
tutkimustulosten toteuttamiseen 
käytännössä.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi sekä 
käytännön toteutus. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Tarkistus 10
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Ehdotus päätökseksi
Liíte I – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi sekä 
erilaisten ratkaisujen edistämiseksi 
osallistavamman tutkimuksen avulla. 
Niihin kuuluvat terveyttä määrittävien 
tekijöiden ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuus- ja riittävyysaloitteet
sekä vihreään ja kestävään talouteen 
tähtäävät toimenpiteet.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

Kehittymässä olevan visionäärisen tieteen 
suuririskisiä hankkeita ja teknologisia 
tutkimusyhteistyöhankkeita on tuettava, 
jotta radikaalisti uusien teknologioiden 
uusia perustoja voitaisiin tutkia 
menestyksekkäällä tavalla. Koska tämä 
toiminta ei nimenomaisesti ole paikallista 
eikä ohjailevaa, se mahdollistaa uusien 
ideoiden syntymisen milloin tahansa ja 

Kehittymässä olevan visionäärisen tieteen 
suuririskisiä hankkeita ja teknologisia 
tutkimusyhteistyöhankkeita on tuettava, 
jotta radikaalisti uusien teknologioiden 
uusia perustoja voitaisiin tutkia 
menestyksekkäällä tavalla. Koska tämä 
toiminta ei nimenomaisesti ole paikallista 
eikä ohjailevaa, se mahdollistaa uusien 
ideoiden syntymisen milloin tahansa ja 
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missä tahansa aihealueista ja 
tutkimusaloista riippumatta. Tällaisten 
herkkien ideoiden vaaliminen edellyttää
joustavaa, riskiystävällistä ja suuressa 
määrin tieteidenvälistä lähestymistapaa, 
jossa ylitetään teknologiamaailman rajat. 
Uusien lupaavien tutkijoiden ja 
innovoijien, kuten nuorten tutkijoiden ja
huipputeknologian pk-yritysten, 
houkutteleminen ja kannustaminen on 
myös tärkeää tulevaisuuden tiede- ja 
teollisuusjohtajien tukemiseksi.

missä tahansa aihealueista ja 
tutkimusaloista riippumatta. Tällaisten 
herkkien ideoiden vaaliminen edellyttää 
joustavaa, riskiystävällistä ja suuressa 
määrin tieteidenvälistä lähestymistapaa, 
jossa ylitetään teknologiamaailman rajat. 
Uusien lupaavien tutkijoiden ja 
innovoijien, kuten nuorten tutkijoiden, 
huipputeknologian pk-yritysten ja 
naistutkijoiden, houkutteleminen ja 
kannustaminen on myös tärkeää 
tulevaisuuden tiede- ja teollisuusjohtajien 
tukemiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut 
jne.) ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian), tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
sekä kasvi- ja maatalousbiotekniikan
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut¸ 
kasvipohjainen geeniteknologia jne.) ja 
niiden täytäntöönpano helpottuvat.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.2 alakohta – Otsikko
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Komission teksti Tarkistus

1.4.2. Bioteknologiapohjaiset 
teollisuusprosessit

1.4.2. Bioteknologiapohjaiset tuotteet ja 
prosessit

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.5 alakohta – 1.5.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia, lasia, ei-
rautametalleja ja terästä tuottavan 
prosessiteollisuuden kilpailukykyä lisätään 
parantamalla huomattavasti sen resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä 
tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Painopisteenä ovat 
innovatiivisia aineita koskevien 
mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia, lasia, 
rakennusmateriaalia, ei-rautametalleja ja 
terästä tuottavan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä lisätään parantamalla 
huomattavasti sen resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä 
tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Painopisteenä ovat 
innovatiivisia aineita koskevien 
mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja 
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksille kohdennettu instrumentti 
kattaa kaikki tieteen, teknologian ja 
innovoinnin alat. Yhteiskunnallisten 

Pk-yrityksille kohdennettu instrumentti 
kattaa kaikki tieteen, teknologian ja 
innovoinnin alat maatalous mukaan 
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haasteiden ja mahdollistavien 
teknologioiden osalta sovelletaan alhaalta 
ylös etenevää lähestymistapaa, jotta 
kaikenlaisille lupaaville ideoille (erityisesti 
monialaisille ja tieteidenvälisille 
hankkeille) voitaisiin myöntää rahoitusta.

luettuna. Yhteiskunnallisten haasteiden ja 
mahdollistavien teknologioiden osalta 
sovelletaan alhaalta ylös etenevää 
lähestymistapaa, jotta kaikenlaisille 
lupaaville ideoille (erityisesti monialaisille 
ja tieteidenvälisille hankkeille) voitaisiin 
myöntää rahoitusta.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite I –II osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä tukee yritysten 
innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

Tämä tukee yritysten 
innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta eli poistamalla 
esimerkiksi teknologisen innovoinnin ja 
unionin lainsäädännön välisen 
epäjohdonmukaisuuden erityisesti 
maatalouden alalla sekä pk-yrityksissä ja 
keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 
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hoitoja. Tieteidenvälinen 
translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta on oleellista, kun pyritään 
ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

hoitoja. Koska ihmisten terveys ja eläinten 
terveys liittyvät toisiinsa, tieteidenvälinen 
translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta on oleellista, kun pyritään 
ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja 
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä tietojen standardointia, 
yhteentoimivuutta, säilytystä, jakamista ja 
saantia tuetaan, jotta nämä tiedot saadaan 
asianmukaisesti hyödynnettyä. Olisi 
kiinnitettävä huomiota tiedonkäsittelyyn, 
osaamisen hallintaan, mallintamiseen ja 
visualisaatioon.

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja 
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä tietojen standardointia, 
yhteentoimivuutta, säilytystä, jakamista ja 
saantia tuetaan sekä ihmis- että 
eläinterveyden alalla, jotta nämä tiedot 
saadaan asianmukaisesti hyödynnettyä. 
Olisi kiinnitettävä huomiota 
tiedonkäsittelyyn, osaamisen hallintaan, 
mallintamiseen ja visualisaatioon.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous

Tarkistus 20
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1. Kestävä maa- ja metsätalous 2.1. Kestävä ja kilpailukykyinen maa- ja 
metsätalous

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Osaamisen, osaamisen siirron, välineiden, 
palvelujen ja innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen sekä maaseudun 
innovatiivisten pk-yritysten kehittämistä. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten, ilmastollisten
ja ekologisten tavoitteiden yhdentämiseksi 
kestävämmäksi tuotannoksi, jolla on 
seuraavat ominaisuudet: kasvien paremmat 
mahdollisuudet sopeutua geneettisesti 
bioottiseen ja abioottiseen stressiin,
tuottavampi ja resurssitehokkaampi 
maatalous, vähemmän maaperän eroosiota 
ja kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta, 
tehokkaampi ravinteiden ja veden käyttö, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Perustelu

Maataloustutkimus on osa ratkaisua. Kasvit voivat erityisesti edistää kestävän maatalouden 
kehitystä, koska niiden geneettisten mahdollisuuksien ja kykyjen avulla voidaan tehostaa 
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ravinteiden ja veden käyttöä. Tämä pitäisi ottaa huomioon paremmin ja ilmaista selvemmin.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1.1. Tuotantotehokkuuden parantaminen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kestävyyttä ja palautumiskykyä 
unohtamatta

2.1.1. Tuotantotehokkuuden, 
elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden 
sekä kestävyyden ja palautumiskyvyn
parantaminen ja ilmastonmuutoksen 
hillitseminen

Perustelu

Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, esimerkiksi kasvien terveys sekä kasvien aistinvaraiset 
ja ravitsemukselliset ominaisuudet (vitamiinit, hivenravinteet).

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnoilla pyritään lisäämään 
tuottavuutta sekä kasvien, eläinten ja 
tuotantojärjestelmien sopeutumiskykyä, 
kun ympäristö-/ilmasto-olosuhteet 
muuttuvat nopeasti ja luonnonvarat käyvät 
yhä vähäisemmiksi. Innovaatioiden avulla 
koko elintarvikkeiden ja rehun 
toimitusketjussa voidaan siirtyä kohti 
vähäenergistä, vähäpäästöistä ja 
vähäjätteistä taloutta. Elintarviketurvan 
parantamisen ohella luodaan uusia 
mahdollisuuksia biomassan ja maa- ja 
metsätalouden sivutuotteiden käytölle 
monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa.

Toiminnoilla pyritään lisäämään 
tuottavuutta sekä kasvien, eläinten ja 
tuotantojärjestelmien sopeutumiskykyä, 
kun ympäristö-/ilmasto-olosuhteet 
muuttuvat nopeasti ja luonnonvarat käyvät 
yhä vähäisemmiksi. Innovaatioiden avulla 
ja siirtämällä ne kaikkien asianomaisten 
taloudellisten toimijoiden saataville koko 
elintarvikkeiden ja rehun toimitusketjussa 
voidaan siirtyä kohti vähäenergistä, 
vähäpäästöistä ja vähäjätteistä taloutta. 
Elintarviketurvan parantamisen ohella 
luodaan uusia mahdollisuuksia biomassan 
ja biojätteen sekä maa- ja metsätalouden 
jätteiden ja sivutuotteiden käytölle 
monenlaisissa muissa kuin 
elintarvikesovelluksissa (erityisesti 
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energia-alalla ja kemian alalla).

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite I– III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden 
eduksi. Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla sekä 
eri alojen välisen synergian avulla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, maaperä, ravinteet, energia) tehokas 
käyttö ja maaseutualueiden ekologinen 
eheys. Keskeiselle sijalle asetetaan 
yhdennetyt ja erilaiset tuotantojärjestelmät 
ja innovatiiviset agronomiset käytänteet, 
myös täsmätekniikkojen käyttö ja 
ekologinen voimaperäistäminen 
kaikentyyppisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen, kestävyyden
ja tuottavuuden kannalta pyritään 
arvioimalla ja kehittämällä tavanomaisia 
ja nykyaikaisia jalostustekniikoita sekä 
tarvitaan geneettisten resurssien parempaa 
hyödyntämistä. Tilalla tehtävään maaperän 
hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien ja eläintuotannon
tuottavuuteen sekä kestävään tuoton 
kasvuun, kiinnitetään asianmukaista 
huomiota. Kasvien ja eläinten terveyttä 
edistetään ja tautien/tuholaisten 
yhdennettyjä torjuntatoimenpiteitä 
kehitetään edelleen. Eläintautien (myös 
eläinten tartuntatautien) hävittämiseen 
laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata sekä 
kaupallisten käyttäjien logistisiin ja 
käytännöllisiin huolenaiheisiin että EU:n 
kansalaisten yhteiskunnallisiin 
huolenaiheisiin. Edellä mainittujen 
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toimialojen tukemiseksi tehdään myös 
enemmän perustutkimusta, jossa 
käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1.2. Ekosysteemipalvelut ja 
julkishyödykkeet

2.1.2. Maatalouden toiminnallisen 
monimuotoisuuden vahvistaminen
ekosysteemipalvelut ja julkishyödykkeet 
mukaan luettuina

Perustelu

Toiminnallisella monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään maatalouden käyttö ekosysteemipalveluihin. Tavoitteena on varmistaa 
johdonmukaisuus YMP:n ja tutkimusohjelmien kanssa. Maatalouden toiminnallista 
monimuotoisuutta on vahvistettava tuottamalla esimerkiksi ekosysteemipalveluja ja 
julkishyödykkeitä sekä edistämällä viljely-/metsänhoitojärjestelmien parempaa 
ymmärtämistä.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä taikka maisemallista
arvoa) sekä merkittäviä ekologisia
palveluja, kuten luonnon toiminnallinen ja 
in situ -monimuotoisuus, pölytys, 
vedensäännöstely, maisemansuojelu,
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
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vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat 
näiden tavoitteiden saavuttamiseen
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen 
ja päätöksentekoa ja politiikkaa tukevien 
välineiden avulla, luomalla osoittimia 
viljelijöiden toteuttamien 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemistoimenpiteiden tulosten 
mittaamiseksi asianmukaisesti sekä näiden 
hyödykkeiden ja palvelujen muun kuin 
markkina-arvon vaikutustenarvioinnin
avulla. Lisäksi on kehitettävä järjestelmä, 
jonka avulla voidaan määrittää 
viljelijöiden tuottamien yksittäisten 
julkishyödykkeiden ja palvelujen 
rahallinen arvo, koska aiempaa 
paremmin kohdennettujen 
"viherryttämistoimien" merkitys kasvaa 
maatalouspolitiikassa tulevina vuosina. 
Kiinnostuksenkohteita ovat 
julkishyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamisen optimoimiseen
todennäköisimmin soveltuvat eri viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit 
ja niiden kehittäminen. Huomiota 
kiinnitetään myös maa- ja 
metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomiseen ja vertailevaan 
arviointiin ja niiden kestävyyteen.
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan kehittämällä maaseutua
maatalousjärjestelmien aktiivisen 
hallinnoinnin avulla, myös erityisesti 
maaperän ravinteiden hallinnassa 
sovellettavia tekniikoita ja käytänteitä 
muuttamalla. 

Perustelu

Viljely-/metsänhoitojärjestelmien ja niiden ympäristövaikutusten sosioekonomisen 
tutkimuksen on oltava olennainen osa maatalouden toiminnallista monimuotoisuutta 
käsittelevää tutkimusta. Asiaa on käsiteltävä, jotta voitaisiin tukea siirtymistä kohti 
maatalousjärjestelmien aktiivista hallinnointia.
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta– 2.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, 
b) vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, 
c) vähentämään veden ja energian 
kulutusta elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä 
d) vähentämään elintarvikejätteiden 
määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä.

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat kaikkien viljelymuotojen ja 
tuotteiden osalta koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen. Tällä lähestymistavalla 
pyritään a) varmistamaan kaikille 
eurooppalaisille turvalliset elintarvikkeet ja 
elintarviketurva ja poistamaan nälänhätä 
maailmasta, b) vähentämään 
elintarvikkeista ja ruokavaliosta 
aiheutuvien sairauksien taakkaa 
edistämällä siirtymistä terveellisiin ja 
kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, 
c) vähentämään veden ja energian 
kulutusta elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä 
d) vähentämään ruoan haaskausta
50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Perustelu

Viljelymuodot ja maataloustuotteet vaihtelevat tavanomaisesta tai luonnonmukaisesta 
tuotannosta kestävään tuotantoon. Kaikentyyppiset viljelymuodot ja maataloustuotteet on 
otettava huomioon, koska kaikkien niiden tavoitteena on varmistaa turvallisten ja terveellisten 
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tuotteiden saanti. Maatalous ja alkutuotanto ovat keskeisiä tekijöitä maatalous- ja 
elintarvikealalla, ja maataloustuotannon alalla tehtävien innovointien avulla voidaan edistää 
merkittävästi terveellistä ja kestävää ruokavaliota esimerkiksi lisäämällä kasvien 
terveystekijöitä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös 
maataloustuotannossa, elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. 
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.
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Perustelu

Maataloustuotanto on elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun todellinen alkupiste, joten 
sitä on käsiteltävä selkeästi.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.5 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Standardien määrittämistä tukemalla 
nopeutetaan uudenlaisten biopohjaisten 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillesaantia.

Standardien määrittämistä tukemalla 
nopeutetaan uudenlaisten biopohjaisten 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillesaantia maatalous- ja 
vesiviljelytuotannosta aina 
loppukuluttajalle asti.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että standardien määrittäminen on ulotettava koko arvoketjuun 
alkutuotannosta (maatalous- ja vesituotanto) loppukuluttajaan asti. Vain näin voidaan 
varmistaa, että yhteiset tavoitteet saavutetaan koko arvoketjussa.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.5 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennakoivia toimia toteutetaan biotalouden 
kaikilla sektoreilla, myös 
maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, 
kansallisesti ja alueellisesti toimivien 
tietokantojen, indikaattoreiden ja mallien 
kehittämisessä. Unionin ja 
maailmanlaajuisen tutkimuksen ja 
innovoinnin kartoittamista ja seuraamista 
varten perustetaan Euroopan biotalouden 
seurantaryhmä, joka kehittää 
suorituskykyindikaattoreita ja seuraa 
biotalouden innovointipolitiikkoja.

Ennakoivia toimia toteutetaan biotalouden 
kaikilla sektoreilla, myös 
maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, 
kansallisesti ja alueellisesti toimivien 
tietokantojen, indikaattoreiden ja mallien 
kehittämisessä. Unionin ja 
maailmanlaajuisen tutkimuksen ja 
innovoinnin kartoittamista ja seuraamista 
varten perustetaan Euroopan biotalouden 
seurantaryhmä, joka koostuu tiedettä, 
teollisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa 
edustavista sidosryhmistä ja kehittää 
suorituskykyindikaattoreita ja seuraa 
biotalouden innovointipolitiikkoja.
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Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.2 alakohta – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

3.2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

3.2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous
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