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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 asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian, jonka 
tavoitteeksi on asetettu älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu. Strategiassa korostetaan, 
että tutkimus ja innovointi voivat toimia 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön 
keskeisinä vetureina, ja asetetaan 
tavoitteeksi kasvattaa tutkimus- ja 
kehitysmenot 3 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2020 
mennessä sekä kehittää innovointi-
intensiteettiä kuvaava indikaattori. 
Strategian lippulaivahankkeessa 
”Innovaatiounioni” esitetään strateginen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
vahvistetaan ne puitteet ja tavoitteet, joita 
unionin tulevalla tutkimus- ja 
innovointirahoituksella tulisi tukea. 
Tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä 
tekijöitä myös muissa Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeissa, etenkin 
hankkeissa ”Resurssitehokas Eurooppa”, 
”Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka” ja ”Euroopan 
digitaalistrategia”. Myös 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 

(3) Unioni on sitoutunut toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian, jonka 
tavoitteeksi on asetettu älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu. Strategiassa korostetaan, 
että tutkimus ja innovointi sekä niiden 
tulosten soveltaminen voivat toimia 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön 
keskeisinä vetureina, ja asetetaan 
tavoitteeksi kasvattaa tutkimus- ja 
kehitysmenot 3 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2020 
mennessä sekä kehittää innovointi-
intensiteettiä kuvaava indikaattori. 
Strategian lippulaivahankkeessa 
"Innovaatiounioni" esitetään strateginen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
vahvistetaan ne puitteet ja tavoitteet, joita 
unionin tulevalla tutkimus- ja 
innovointirahoituksella tulisi tukea. 
Tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä 
tekijöitä myös muissa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa, etenkin 
hankkeissa "Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalistrategia". Myös 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
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innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
”huippuosaamisen portaikko”.

Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

Tarkistus 2

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-
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.

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
korkeatasoisen tieteen tuottamiseen, jotta 
voidaan lujittaa unionin maailmanluokan
huippuosaamista tieteessä ja 
maataloudessa, edistää teollisuuden
johtoasemaa yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, tukemiseksi ja tukea 
innovointia sekä ratkaista yhteiskunnallisia 
haasteita 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-
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.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Useimmat unionin maatilat ovat 
myös pk-yrityksiä, ja nykyisin 
tutkimuksen ja teknologisen innovaation 
sekä unionin maataloustuotteita koskevan 
lainsäädännön johdonmukaisuus on 
puutteellista, mikä vaikeuttaa yhä 
enemmän uuden teknologisen kehityksen 
aktiivista soveltamista Euroopan pk-
yrityksissä. Maatalouden tutkimuksen 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi 
lainsäädäntöä olisi mukautettava niin, 
että Euroopan maatilat voivat omaksua 
nopeammin ja käyttää tehokkaammin 
uutta tekniikkaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
olisi oltava avoin uusille osallistujille, 
koska se kokoaa yhteen yhteiseen 
strategiseen kehykseen kattavan 
valikoiman tutkimuksen ja innovoinnin 
tukimuotoja, tarjoaa entistä selkeämmän 
tukimuotojen valikoiman, ja koska siinä 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja erityisesti pk-yritykset sekä 
kansalaisyhteiskunta osallistumaan 
vahvalla panoksella, ja sen olisi oltava 
avoin uusille osallistujille, koska se kokoaa 
yhteen yhteiseen strategiseen kehykseen 
kattavan valikoiman tutkimuksen ja 
innovoinnin tukimuotoja, tarjoaa entistä 
selkeämmän tukimuotojen valikoiman, ja 
koska siinä käytetään osallistumissääntöjä, 
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periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä. 

joiden periaatteita voidaan soveltaa 
kaikkiin ohjelman toimiin. 
Yksinkertaisempien rahoitussääntöjen on 
määrä alentaa osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä. 

Perustelu

Tutkimustoiminta ei koske pelkästään tutkijoita, viranomaisia ja yrityksiä vaan myös 
kansalaisyhteiskuntaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

(19) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa voidaan toteuttaa 
täydentäviä ohjelmia, joihin osallistuvat 
vain tietyt jäsenvaltiot, päättää yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden 
yhdessä käynnistämiin ohjelmiin tai 
perustaa yhteisyrityksiä taikka ottaa 
käyttöön muita järjestelyjä SEUT-
sopimuksen 184, 185 ja 187 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Näiden on kuitenkin 
oltava avoimia muiden jäsenvaltioiden 
osallistumiselle, ja niissä on oltava 
menettelyjä, joilla uusien valtioiden 
osallistumista helpotetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita sekä 
palauttaa kansalaisten luottamus
tieteeseen ja syventää sitä, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi edistettävä 
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kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
aktiivista osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
osallistavaa tutkimusta, tiedekasvatusta, 
asettamalla tieteellinen tietämys 
helpommin saataville, kehittämällä 
tutkimusta ja innovaatioita sekä niiden 
tulosten soveltamista koskevia vastuullisia 
linjauksia, joissa otetaan huomioon 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheet ja odotukset, sekä 
helpottamalla kansalaisten osallistumista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin.

Tarkistus 7

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 turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan sekä 
yhteisen maatalouspolitiikan (erityisesti 
maaseudun kehittämisen) kanssa, joilla 
voidaan erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

Tarkistus 8
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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 ja 
erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvien 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.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että eurooppalaisen 

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että osana unionin 
tutkimusrahoitusstrategiaa tarvitaan uusi 
lähestymistapa, jonka avulla kehitetään 
näyttöön perustuva 
riskinhallintastrategia. Samaan aikaan 
neuvosto kehotti luomaan uuden 
tasapainon luottamuksen ja valvonnan 
välille ja riskien ottamisen ja riskien 
välttämisen välille; Euroopan parlamentti 
peräänkuulutti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta 11 
päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
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tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava osallistujiin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että merkittävä 
täytäntöönpanon yksinkertaistaminen 
edellyttää radikaalimpaa lähestymistapaa 
ja että riskin ja luottamuksen välistä 
tasapainoa on korjattava.

ja totesi, että eurooppalaisen 
tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava tutkijoihin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että tarvitaan 
merkittävää siirtymistä kohti 
yksinkertaisempia menettelyjä, jotka 
osoittavat, että unioni luottaa tutkijoihin 
ja kannustaa heitä ottamaan riskejä, joita 
tarvitaan tieteen ja teknologian edistyksen 
kiihdyttämiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia sekä niiden tulosten 
soveltamista ja joka edistää innovointia, 
tutkimusta ja teknologian kehittämistä 
koskevan politiikan teollisuudelle 
tarjoamien mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teollisuuden johtoasema b) johtoasema teollisuudessa ja 
maataloudessa
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Tarkistus 12

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
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

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 
kuulemisista, joissa kansalaisjärjestöt ja 
muut kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat 
mukana, sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen

Perustelu

Tutkimustoiminta ei koske pelkästään tutkijoita, viranomaisia ja yrityksiä vaan myös 
kansalaisyhteiskuntaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 14 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

(b) Elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

FET-ohjelma kattaa tiedelähtöisen 
innovoinnin koko kirjon idullaan olevien ja 
hauraiden ideoiden alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta pienen mittakaavan 
alkuvaiheen tutkimuksesta uusien 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen 
rakentamiseen esiin nousevien 
muutosvoimaisten tutkimusalueiden 
ympärille ja aina sellaisiin laaja-alaisiin 
yhdistettyihin tutkimusaloitteisiin asti, 
jotka perustuvat kunnianhimoisten ja 
visionääristen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin tutkimuslinjauksiin. Jokaisella 
näistä kolmesta toimintatasosta on oma 
erityinen arvonsa, ja ne täydentävät 
toisiaan ja luovat synergioita. Esimerkiksi 
pienen mittakaavan tutkimukset voivat 
tuoda esiin tarpeita kehittää uusia 
tutkimusaiheita, jotka puolestaan voivat 
johtaa suuren mittakaavan toimiin ja niiden 
perustaksi laadittuihin erityisiin 
etenemissuunnitelmiin. Toimiin osallistuu 
suuri määrä erilaisia tutkimusalan 
toimijoita, kuten nuoria tutkijoita ja 
tutkimusintensiivisiä pk-yrityksiä, ja 
sidosryhmien (kansalaisyhteiskunta, 
poliittiset päättäjät, teollisuus ja julkisen 
sektorin tutkijat) yhteisöjä, jotka kootaan 
yhteen tutkimuslinjausten pohjalta sitä 
mukaa kuin ne muotoutuvat, kypsyvät ja 
monipuolistuvat.

FET-ohjelma kattaa tiedelähtöisen 
innovoinnin koko kirjon idullaan olevien ja 
hauraiden ideoiden alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta pienen mittakaavan 
alkuvaiheen tutkimuksesta uusien 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen 
rakentamiseen esiin nousevien 
muutosvoimaisten tutkimusalueiden 
ympärille ja aina sellaisiin laaja-alaisiin 
yhdistettyihin tutkimusaloitteisiin asti, 
jotka perustuvat kunnianhimoisten ja 
visionääristen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviin tutkimuslinjauksiin. Jokaisella 
näistä kolmesta toimintatasosta on oma 
erityinen arvonsa, ja ne täydentävät 
toisiaan ja luovat synergioita. Esimerkiksi 
pienen mittakaavan tutkimukset voivat 
tuoda esiin tarpeita kehittää uusia 
tutkimusaiheita, jotka puolestaan voivat 
johtaa suuren mittakaavan toimiin ja niiden 
perustaksi laadittuihin erityisiin 
etenemissuunnitelmiin. Toimiin osallistuu 
suuri määrä erilaisia tutkimusalan 
toimijoita, kuten nuoria tutkijoita, 
naispuolisia tutkijoita ja 
tutkimusintensiivisiä pk-yrityksiä, ja 
sidosryhmien (kansalaisyhteiskunta, 
poliittiset päättäjät, teollisuus ja julkisen 
sektorin tutkijat) yhteisöjä, jotka kootaan 
yhteen tutkimuslinjausten pohjalta sitä 
mukaa kuin ne muotoutuvat, kypsyvät ja 
monipuolistuvat.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Vaikka Euroopassa on suuri ja 
monipuolinen määrä tutkimuksen ja 
innovoinnin osaavia henkilöstöresursseja, 
tätä varantoa on koko ajan täydennettävä ja 

Vaikka Euroopassa on suuri ja 
monipuolinen määrä tutkimuksen ja 
innovoinnin osaavia henkilöstöresursseja, 
tätä varantoa on koko ajan täydennettävä ja 
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parannettava ja mukautettava 
työmarkkinoiden nopeasti muuttuviin 
tarpeisiin. Nykyisin vain 46 prosenttia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstä 
työskentelee yrityssektorilla. Tämä osuus 
on huomattavasti alhaisempi kuin 
Euroopan tärkeimmillä taloudellisilla 
kilpailijoilla esimerkiksi Kiinassa vastaava 
osuus on 69 prosenttia, Japanissa 73 
prosenttia ja Yhdysvalloissa 80 prosenttia. 
Lisäksi demografiset tekijät aiheuttavat 
sen, että suhteettoman suuri osuus 
tutkijoista saavuttaa lähivuosina eläkeiän. 
Tämä yhdistettynä korkeatasoista 
osaamista edellyttävien 
tutkimustyöpaikkojen kasvavaan 
tarpeeseen Euroopan talouden 
tutkimusintensiteetin kasvaessa on yksi 
Euroopan koulutus-, tutkimus- ja 
innovointijärjestelmän suurimmista 
haasteista tulevina vuosina.

parannettava ja mukautettava 
työmarkkinoiden nopeasti muuttuviin 
tarpeisiin. Nykyisin vain 46 prosenttia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstä 
työskentelee yrityssektorilla. Tämä osuus 
on huomattavasti alhaisempi kuin 
Euroopan tärkeimmillä taloudellisilla 
kilpailijoilla esimerkiksi Kiinassa vastaava 
osuus on 69 prosenttia, Japanissa 
73 prosenttia ja Yhdysvalloissa 
80 prosenttia. Lisäksi demografiset tekijät 
aiheuttavat sen, että suhteettoman suuri 
osuus tutkijoista saavuttaa lähivuosina 
eläkeiän. Tämä yhdistettynä korkeatasoista 
osaamista edellyttävien 
tutkimustyöpaikkojen kasvavaan 
tarpeeseen Euroopan talouden 
tutkimusintensiteetin kasvaessa on yksi 
Euroopan koulutus-, tutkimus- ja 
innovointijärjestelmän suurimmista 
haasteista tulevina vuosina. Kun lisäksi 
otetaan huomioon, että yksi 
puiteohjelman tavoitteista on edistää 
aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista, on tarpeen kannustaa useampia 
naisia osallistumaan tutkimusalalle ja 
toteuttamaan siinä täyttä potentiaaliaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 

Keskeinen osa erityistavoitetta 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
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liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön, 
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.2.3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi.

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi ottaen huomioon ennalta 
varautumisen periaate. Riskien lisäksi 
arvioidaan nanoteknologian tiettyjen 
sovellusten sosiaalinen hyväksyttävyys.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4.1 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja 
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa ja siten 
varmistetaan turvallinen 
etenemissuunnitelma soveltamiselle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen;
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030.
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä, sekä maatalouden sovellukset, 
mukaan luettuna viljantuotanto, joka on 
lähtökohta elintarviketuotannon 
arvoketjussa, sekä biotalous 
kokonaisuudessaan. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
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bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 
20 prosenttia nykyisistä lääkkeistä on 
johdettu bioteknologiasta, ja uusista 
lääkkeistä jopa 50 prosenttia. 
Bioteknologia avaa myös uusia väyliä 
hyödyntää merten luonnonvarojen 
tarjoamia valtavia mahdollisuuksia 
innovatiivisten teollisuus-, terveydenhoito-
ja ympäristösovellusten tuottamiseen. 
Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4.3 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Bioteknologiapohjaiset 
teollisuusprosessit

b) Bioteknologiapohjaiset tuotteet ja 
prosessit.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 1.4.3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, rakentaminen, 
terveys, kaivostoiminta, energia, 
paperimassa ja paperi, tekstiili, tärkkelys, 
maataloustuotanto ja elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Tuki tutkimusintensiivisille pk-
yrityksille

b) Tuki tutkimusintensiivisille pk-
yrityksille kaikilla aloilla, myös 
maataloudessa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Pk-yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantaminen

c) Pk-yritysten innovaatiovalmiuksien 
parantaminen kaikilla aloilla, myös 
maataloudessa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi, 
johon sisältyy myös teknologisen 
innovoinnin ja unionin lainsäädännön 
välisen yhdenmukaisuuden puutteen 
poistaminen erityisesti maatalousalalla.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät, mukaan lukien yhteys 
ihmisten ja eläinten terveyden välillä, ja 
käytössä on oltava rokotteiden kaltaiset 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet. 
Lisäksi terveyden ja tautien seurannan ja 
niihin varautumisen on oltava tehokasta, 
samoin kuin seulontaohjelmien, jotka 
kattavat myös antibioottien käytön 
eläimiin.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
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 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä 
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
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biotalouteen. ja kilpailukykyiseen biotalouteen.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois.
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista (erityisesti 
vedestä, maasta ja fossiilisen hiilen 
lähteistä), ilmastonmuutoksen vaikutukset, 
etenkin alkutuotantojärjestelmissä 
(maatalous, metsätalous, kalatalous ja 
vesiviljely), sekä tarve turvata kestävä, 
turvallinen ja varma elintarvikkeiden ja 
juomaveden saanti Euroopan ja maailman 
jatkuvasti kasvavalle väestölle. Jotta 
vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 
70 prosentilla. Maatalous tuottaa noin 
10 prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa pääasiassa 
tuotannon tehokkuutta koskevien 
innovaatioiden ja eräillä alueilla karjan 
lukumäärän vähentymisen ansiosta, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 
138 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 
40 prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
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prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja -
tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

huolimatta. Eurostatin lukujen mukaan
pois heitettyjen elintarvikkeiden määrä 
yksin Euroopan unionissa on 
89 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä 
vastaa 180 kilogrammaa henkeä kohti.
Siksi olisi toteutettava toimia tämän 
määrän vähentämiseksi 50 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä, vältettävä 
elintarvikkeiden haaskausta ja käytettävä 
uudelleen elintarvikkeet, jotka muuten 
heitettäisiin pois, ja tarvitaan lisäaloitteita 
maatalouden biojätteen hyödyntämiseksi. 
Olisi myös tutkittava asianmukaisin 
menetelmin, miten elintarvikkeiden 
haaskausta voidaan analysoida ja mitata.
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja -
tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja edellyttää alojen välistä 
parempaa synergiaa sekä monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Perustelu

Elintarvikkeiden haaskauksella on vakavia ympäristöllisiä, sosiaalis-taloudellisia, 
ravitsemuksellisia ja eettisiä seurauksia. Haaskausta esiintyy elintarvikeketjun kaikissa 
vaiheissa yhtälailla kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. Elintarvikkeiden poisheittämisen 
vähentäminen on siis oleellista ja sen saavuttamiseksi olisi käytettävä tiedotuskampanjoita ja 
kehitettävä uusia tekniikoita, esimerkiksi pakkauksia ja elintarvikkeiden säilytysmenetelmiä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biologisten resurssien ja ekosysteemien Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
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tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien biomassan ja 
maatalouden, vesiviljelyn, teollisuuden ja 
myös kotitalouksien jätevirtojen 
mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 
paremmin.

tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien ja maatilojen
biomassan ja maatalouden, vesiviljelyn, 
teollisuuden ja myös kotitalouksien 
jätevirtojen mahdollisuudet voitaisiin 
hyödyntää paremmin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – III osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Olisi ryhdyttävä erityistoimiin, jotta 
varmistetaan viljelijöiden ja heitä 
edustavien järjestöjen osallistuminen 
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tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

tietämyksen vaihtoon ja tutkimuksen 
painopisteiden määrittelyyn. Tutkijoita 
olisi kannustettava osallistumaan 
tietämyksen vaihtoon, vaikka se koskisi jo 
aiempaa tutkimusta. Unionin tason toimia 
tarvitaan myös varmistamaan tämän 
haasteen yhdenmukainen käsittely eri 
sektoreilla ja tiiviiden yhteyksien luominen 
asiaan liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Perustelu

Tietämyksen vaihto on erikseen räätälöitävä sellaisille viljelijöille tai heitä edustaville 
järjestöille, joilla on yrityksiin verrattuna heikommat mahdollisuudet osallistua tällaisiin 
toimiin. Viljelijöiden mielipiteet tutkimuksen painopisteistä olisi otettava huomioon. 
Tutkijoille tarjotaan kannustimia lähinnä uuteen tutkimustyöhön eikä niinkään aiempien 
tutkimusten selittämiseen tai niistä keskustelemiseen niiden soveltamisesta kiinnostuneiden ei-
asiantuntijoiden kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävä maa- ja metsätalous a) Kestävä ja kilpailukykyinen maa- ja 
metsätalous

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
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ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (mukaan luettuna 
ravinne- ja energiatehokkuus ja 
vähähiiliset kohteet) että muutoksiin hyvin 
sopeutuvia ja maataloustuotteiden laatua 
ja arvoa parantavia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen ja maaseudun 
innovatiivisten pk-yritysten kehittämiseksi.
Tiedon kehittämisvalmiuksilla ja 
innovaation siirroilla maataloudessa on 
pyrittävä kääntämään sadon 
kasvupotentiaalin jatkuva heikkenevä 
suunta Euroopassa ja luomaan 
myönteinen sykli, jossa unionin 
maataloustuotanto tehostuu kestävällä 
tavalla. Maatalouden hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi on korostettava lyhyiden 
toimitusketjujen merkitystä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kulutuksesta
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveellisten, aitojen, korkealaatuisten ja 
turvallisten elintarvikkeiden laaja 
valikoima kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja 
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
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sivutuotteita, jätteitä ja kasvihuonekaasuja. 
Kuluttajien on tehtävä tietoisia valintoja 
ja heillä on oltava tietoa paitsi 
turvallisista elintarvikkeista myös 
valintoihinsa ja elintarvikkeiden 
haaskaukseen liittyvistä ympäristöllisistä, 
sosiaalis-taloudellisista ja 
ravitsemuksellisista seurauksista. Näillä 
innovaatioilla olisi pyrittävä myös 
vähentämään elintarvikkeiden haaskausta 
tuotannossa, jakeluketjussa ja kuluttajilla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokkaampaa (mukaan lukien 
ravinteiden, energian, hiilen, veden ja 
maankäytön tehokkuus), kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta ja hyödyntää 
kaikki biojätteen tarjoamat 
mahdollisuudet. On tärkeää luoda suljettu 
kierto kaupunkialueiden ja maaseudun 
välille. Toimissa keskitytään biotalouden 
edistämiseen muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen toisen ja 
kolmannen sukupolven biojalostamojen 
kehittämiseen, joissa tuotetaan ja 
käytetään maatalouden ja metsänhoidon
alkutuotannosta saatavaa biomassaa ja 
muita jätteitä, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja kaupunkien 
biojätteen tehokkaalla muuntamisella 
maatalouden panoksiksi. Tällä tavalla 
edistetään uusia markkinoita ja luodaan 
alkutuotannossa työskenteleville 
tuottajille mahdollisuuksia uusiin
ansiotuloihin tukemalla standardointia, 
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sertifiointiohjelmia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Erityisiä 
innovointiponnistuksia olisi kohdistettava 
vesivarojen käyttöön maataloudessa 
pitäen mielessä alan kasvavan 
vedentarpeen ja sen, että vakavia kuivia 
kausia esiintyy useammin ja ne kattavat 
yhä suurempia alueita maailmassa, 
mukaan lukien Välimeren alueen 
Euroopassa. Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – b alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

b) Elintarviketurva, kestävä maa- ja 
metsätalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) Ilmastotoimet, resurssitehokkuus, 
ympäristönsuojelu ja raaka-aineiden 
kestävä käyttö
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