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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt 
rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan 
käyttäjälle vain ohjeelliset eikä niitä voida 
vahvistaa ennen kuin on päästy 
sopimukseen vuosia 2014–2020 
koskevasta monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetusta asetuksesta;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; toistaa, että 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen on osoitettava 
riittävästi lisävaroja, jotta unioni voisi 
täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset 
tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin; toteaa, että 
vaikka seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahoja lisättäisiin 
vähintään viidellä prosentilla vuoden 
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2013 tasosta, voidaan vain rajoitetusti 
myötävaikuttaa unionin sovittujen 
tavoitteiden saavuttamiseen, sitoumusten 
täyttämiseen ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
noudattamiseen; haastaa neuvoston –
ellei se kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
_______________
1Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 c. palauttaa erityisesti mieliin, että 
samassa päätöslauselmassa parlamentti 
kehotti lisäämään määrärahoja 
huomattavasti vuoden 2013 tasosta, jotta 
voidaan turvata unionin tutkimus-, 
kehitys- ja innovointitoiminnan rahoitus;

Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. toistaa lisäksi kantansa, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä talousarviovarat 
pitäisi keskittää voimakkaammin aloille, 
jotka edistävät talouskasvua ja 
kilpailukykyä, kuten tutkimukseen ja 
innovointiin, eurooppalaisen lisäarvon ja
huippuosaamisen periaatteiden 
mukaisesti;
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Tarkistus 5

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 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

(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 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko" sekä 
vahvistaa synergioita ja täydentävyyttä 
rakennerahastojen suhteen.
"Huippuosaamisen portaikosta" 
rahoitettavat hankkeet on kuitenkin 
valittava tiettyjen laatunormien 
perusteella. Hankkeiden kestävän 
menestymisen varmistamiseksi olisi 
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kiinnitettävä erityistä huomiota 
"huippuosaamisen portaikosta" 
rahoitettaviin hankkeisiin ja seurattava 
niitä tarkkaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto tuki 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessa 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
yhteisen strategiakehyksen mallia, jolla 
parannetaan tutkimus- ja 
innovointirahoituksen tehokkuutta 
kansallisella ja unionin tasolla, ja kehotti 
unionia poistamaan nopeasti jäljellä olevat 
lahjakkuuksien ja investointien 
houkuttelemisen esteet, jotta voitaisiin 
toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue 
vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa 
osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin 
todelliset sisämarkkinat.

(4) Eurooppa-neuvosto tuki 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessa 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
yhteisen strategiakehyksen mallia, jolla 
parannetaan tutkimus- ja 
innovointirahoituksen tehokkuutta 
kansallisella ja unionin tasolla, ja kehotti 
unionia poistamaan nopeasti jäljellä olevat 
lahjakkuuksien ja investointien 
houkuttelemisen esteet, jotta voitaisiin 
toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue 
vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa 
osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin 
todelliset sisämarkkinat. Tämä edellyttää 
merkittävästi suurempaa budjettia 
seuraavaksi 7-vuotiskaudeksi, jotta 
voidaan lisätä unionin 
innovointivalmiuksia ja saada 
merkittävästi yksityisen sektorin 
rahoitusta toimien toteuttamiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 
antamassaan päätöslauselmassa, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 ja 8 päivänä 
kesäkuuta 20111 antamissaan 
päätöslauselmissa, joissa painotettiin, että 
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mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia 27 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

määrärahojen lisäykseen olisi aina 
yhdistettävä rahoitusmenettelyjen pitkälle 
menevä yksinkertaistaminen, korosti 
innovaatiounionin merkitystä Euroopan 
mukauttamisessa talouskriisin jälkeiseen 
maailmaan 12 päivänä toukokuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, kiinnitti 
huomiota seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnista saatuihin tärkeisiin 
opetuksiin 8 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa, tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia sekä kehotti 
kaksinkertaistamaan seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
tutkimus- ja innovointibudjetin 
seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna
27 päivänä syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

______________
1Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 8

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 

(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 kilpailua vääristämättä tuettava 
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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. 

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. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
annettavan rahoituksen johtavana 
periaatteena olisi oltava 
huippuosaaminen ja selkeä unionin tason 
lisäarvo. Sillä ei pitäisi korvata vaan 
täydentää tutkimushankkeiden kansallista 
rahoitusta.

Tarkistus 10

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 

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä vaatimuksista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
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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 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä. 

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, jossa otetaan 
asiaankuuluvasti huomioon toimien 
luonne ja niiden läheisyys markkinoihin,
ja koska siinä käytetään 
osallistumissääntöjä, joiden periaatteita 
voidaan soveltaa kaikkiin ohjelman 
toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi kyettävä keventämään huomattavasti 
edunsaajien, myös pk-yritysten, 
hallinnollista rasitetta ja mahdollistettava 
samalla edunsaajatyyppien mukaan 
eriytetty lähestymistapa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On paikallaan huolehtia Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sitä edeltäneiden 
ohjelmien asianmukaisesta saattamisesta 
päätökseen etenkin siltä osin kuin on kyse 
ohjelmien monivuotisten 

(18) On paikallaan huolehtia Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sitä edeltäneiden 
ohjelmien asianmukaisesta saattamisesta 
päätökseen etenkin siltä osin kuin on kyse 
ohjelmien monivuotisten 
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hallinnointijärjestelyjen jatkamisesta, kuten 
teknisen ja hallinnollisen avun 
rahoituksesta. 

hallinnointijärjestelyjen jatkamisesta, kuten 
aivan välttämättömän teknisen ja 
hallinnollisen avun rahoituksesta. 

Tarkistus 13

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 tietyin 
avoimin edellytyksin 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.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voidaan varmistaa 
yhteisymmärrykseen perustuvan ja 
disruptiivisen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja innovoinnin välinen 
tasapaino, vähintään 15 prosenttia 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja painopistealueen 
"Teollisuuden johtoasema" 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" budjetista olisi 
toteutettava tutkimusvetoisesti alhaalta 
ylöspäin -periaatteella. Lisäksi olisi 
luotava tasapaino painopistealueiden 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
"Teollisuuden johtoasema" pienten ja 
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suurten hankkeiden välille ottaen 
huomioon kunkin alan rakenne, 
toiminnan tyyppi, teknologia ja 
tutkimusympäristö.

Tarkistus 15

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 kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita. Nämä synergiat eivät saisi 
vaarantaa huippuosaamisen periaatetta, 
jota Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi tavoiteltava, eivätkä johtaa siihen, 
että hankkeet saavat päällekkäistä 
rahoitusta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa että koheesiopolitiikassa 
pyritään mukautumaan kattavasti 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskeviin Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin yhteisissä strategisissa 
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puitteissa. Tämä uusi strateginen suunta 
edellyttää tehostettua ja järjestelmällistä 
yhteistyötä strategisissa puitteissa, jotta 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti 
alueellinen, kansallinen ja unionin tason 
tutkimus- ja innovointipotentiaali. Sekä 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan että 
koheesiopolitiikkaan olisi 
huippuosaamisen periaatetta 
vaarantamatta sisällyttävä 
"huippuosaamisen portaikkoa" koskevia 
välineitä, jotta voidaan hyödyntää 
synergioita.

Perustelu

Vaikka Horisontti 2020 ja koheesiopolitiikka keskittyvät eri asioihin, niitä molempia tarvitaan 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi niiden on oltava synergisiä ja toisiaan 
täydentäviä. Koheesiopolitiikalla on valmisteltava tutkimus- ja innovointialan alueellisia 
toimijoita osallistumaan Horisontti 2020 -hankkeisiin, ja lisäksi on luotava keinoja hyödyntää 
ja levittää markkinoille nopeasti tutkimus- ja innovointituloksia, jotka on saatu Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta rahoitetussa perustutkimuksessa. Kahden ohjelman välisten yhteyksien 
luomiseksi Horisontti 2020:n olisi tarjottava keinoja potentiaalin tunnistamiseksi 
(huippuosaamiskeskukset) ja huippuosaamistunnus parhaille keskuksille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Unionilla, alue- ja 
paikallisviranomaisilla sekä kansallisilla 
viranomaisilla on tärkeä rooli 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisessa ja unionin 
rahoitusvälineiden tehokkaassa 
koordinoinnissa, erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välisten yhteyksien 
ylläpidossa, älykkäisiin 
erikoistumisstrategioihin perustuvien 
alueellisten innovointistrategioiden 
yhteydessä. Alueilla on myös tärkeä rooli 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tulosten 
levittämisessä ja täytäntöönpanossa ja 



AD\911768FI.doc 13/34 PE491.278v02-00

FI

täydentävien rahoitusvälineiden 
tarjoamisessa, julkiset hankinnat mukaan 
luettuina.

Perustelu

Koska kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat keskeisiä toimijoita koheesiopolitiikan 
laadinnassa ja täytäntöönpanossa, niillä on tärkeä rooli tarvittavien synergioiden luomisessa 
koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020:n välillä. Jotta synergioita voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti, alueellisten viranomaisten on kehitettävä tutkimus- ja 
innovointistrategioitaan älykkään erikoistumisen suuntaan ja helpotettava Horisontti 2020:n 
tulosten hyödyntämistä kiinnittäen erityistä huomiota suotuisiin markkinaoloihin ja yritysten 
toimintaedellytyksiin. Komission toteuttamilla toimilla voitaisiin tukea tämän mallin 
toteutusta jäsenvaltiotasolla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita.

(27) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarvitaan 
siis pk-yritysten vahvaa osallistumista 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisesti. Tällä olisi edistettävä pk-
yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business 
Act) tavoitteita. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta olisi tarjottava 
kannustimia pk-yritysten 
houkuttelemiseksi osallistumaan 
tällaiseen rahoitukseen unionin tasolla, ja 
ohjelmaan olisi sisällytettävä sääntöjä ja 
välineitä, joilla voidaan parantaa 
huomattavasti pk-yritysten rahoituksen 
saantia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

(31) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa, 
mukaan lukien paraikaa tarkistettavina 
olevat yhteisön puitteet tutkimus- ja 
kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan 
myönnettävälle valtiontuelle, julkisten 
menojen tehokkuuden varmistamiseksi ja 
sellaisten markkinavääristymien 
estämiseksi kuin yksityisten varojen 
syrjäyttäminen, tehottomien 
markkinarakenteiden syntyminen ja 
tehottomien yritysten pysyminen 
toiminnassa.

Perustelu

Liiallinen keskittyminen lyhyen aikavälin lähes markkinavalmiiden innovaatioiden 
rahoitukseen voi vääristää kilpailua ja haitata pidemmän aikavälin perustutkimusta, jossa 
syntyy usein todella disruptiivisia innovaatioita. Siksi olisi otettava huomioon sekä 
tutkimuksen ja kehityksen valtiontukisääntöjen kirjain että niiden henki.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Unionin ja jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja innovointivarojen käyttöä 
olisi koordinoitava entistä paremmin, jotta 
voidaan taata täydentävyys ja lisätä 
tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä parantaa 
synergioita. Komission olisi tässä 
asetuksessa tarkoitetun arviointiprosessin 
yhteydessä esitettävä mahdollisuuksien 
mukaan konkreettista näyttöä unionin 
talousarvion ja jäsenvaltioiden 
talousarvioiden täydentävyydestä ja niillä 
saavutetuista synergioista Eurooppa 2020 
-strategian tutkimus- ja 
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kehittämistavoitteiden ja innovointia 
koskevan pääindikaattorin 
saavuttamisessa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi varmistettava unionin talousarvioon 
liittyvien innovatiivisten 
rahoitusvälineiden ja -järjestelyjen 
mahdollisimman suuri avoimuus, 
vastuuvelvollisuus ja demokraattinen 
valvonta etenkin siltä osin, mikä on niiden 
odotettu ja toteutunut vaikutus unionin 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella julkisia ja yksityisiä 
investointeja, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia, lisätä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja varmistaa Euroopan 
kestävä kasvu ja kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä.

Perustelu

Euroopan talous- ja rahoituskriisistä johtuvassa tiukan talousarvion tilanteessa ei pitäisi 



PE491.278v02-00 16/34 AD\911768FI.doc

FI

leikata älykkäitä investointeja tutkimuksen ja innovoinnin kaltaisilla suuren lisäarvon aloilla. 
Julkinen rahoitus olisi säilytettävä, ja sitä olisi jopa lisättävä, ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla on oltava tässä vipuvaikutus. Toisaalta kaikissa EU:n julkisissa 
investoinneissa on otettava huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
talouden rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
talouden rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
odotetaan vuoteen 2030 mennessä 
kasvattavan bkt:tä 0,92 prosenttia, 
lisäävän vientiä 1,37 prosenttia ja 
vähentävän tuontia 0,15 prosenttia sekä 
kasvattavan työllisyyttä 0,40 prosenttia. 
Asiaankuuluvat suorituskykyindikaattorit 
esitetään liitteen I johdanto-osassa. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. SEUT-sopimuksen XIX osaston 
soveltamisalaan kuuluviin toimiin 
osoitettu määrä jaetaan 5 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
painopistealueiden kesken seuraavasti:

2. Toimiin osoitettu määrä jaetaan 
5 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
painopistealueiden kesken seuraavasti:

a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa

a) Huipputason tiede, 31,705 prosenttia 
1 kohdassa säädetyistä rahoituspuitteista
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b) Teollisuuden johtoasema, 
27818 miljoonaa euroa

b) Teollisuuden johtoasema, 
22,544 prosenttia 1 kohdassa säädetyistä 
rahoituspuitteista

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
35888 miljoonaa euroa.

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
39,589 prosenttia 1 kohdassa säädetyistä 
rahoituspuitteista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2212 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muita kuin ydinalan 
suoria toimia varten osoitettavan unionin 
kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on 
2,521 prosenttia 1 kohdassa säädetyistä 
rahoituspuitteista.

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 
painopistealueiden erityistavoitteiden 
kesken ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muita kuin ydinalan suoria toimia varten 
osoitettavan kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä esitetään liitteessä II.

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 
painopistealueiden erityistavoitteiden 
kesken ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muita kuin ydinalan suoria toimia varten 
osoitettavan kokonaisrahoituksen 
enimmäismäärä esitetään liitteessä II. 
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset 
määrärahat vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun asetuksen 
säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään.
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille annetaan aluksi 
1542 miljoonan euron määrärahaerä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen XVII osaston soveltamisalaan 
kuuluvia toimia varten. Toinen enintään 

3. Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille annettavan 
rahoituksen enimmäismäärä on 
3,64 prosenttia 1 kohdassa säädetyistä 
rahoituspuitteista.
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1652 miljoonan euron määrärahaerä 
maksetaan 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn arvioinnin jälkeen. Tämä 
lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Budjettivallan käyttäjä myöntää 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin vuosittaiset 
määrärahat tämän rajoittamatta vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetun asetuksen säännösten ja 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta xxx/201z tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen määräysten soveltamista.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 

5. Voidakseen reagoida odottamattomiin 
tilanteisiin tai uusiin tapahtumiin ja 
tarpeisiin ja ottaakseen huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan säännökset komissio voi 
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tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen 
arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä. Tämä ei koske 
2 kohdassa Yhteisen tutkimuskeskuksen 
suoriin toimiin osoitettua määrää eikä 
3 kohdassa vahvistettua Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
rahoitusmäärää.

tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen ja 

budjettivallan käyttäjän erioikeuksia 
kunnioittaen arvioida vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä uudelleen 
2 kohdassa vahvistettuja 
painopistealueiden rahoitusmääriä ja 
liitteessä II esitettyä rahoituksen ohjeellista 
jakautumista painopistealueiden 
erityistavoitteiden kesken ja siirtää 
määrärahoja painopistealueiden ja 
erityistavoitteiden välillä enintään 
10 prosenttia kullekin painopistealueelle 
alun perin osoitetusta kokonaismäärästä ja 
enintään 10 prosenttia kullekin 
erityistavoitteelle alun perin jaetusta 
ohjeellisesta määrästä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ne ovat Euroopan 
talousaluesopimukseen kuuluvia Efta-
maita ETA-sopimuksen määräysten 
mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja. 
Tässä suhteessa erityistä huomiota 

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

kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, tutkimukseen 
ja innovointiin osallistumisen 
laajentamiseen koko unionissa,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
vastuulliseen tutkimukseen ja innovointiin, 
mukaan lukien sukupuolinäkökohdat, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Henkilöresurssit

Horisontti 2020 -puiteohjelma tehostaa 
tutkijoiden urien edistämistä ja 
houkuttelevuutta kaikkialla Euroopassa. 
Tämän vuoksi ohjelma on pantava 
täytäntöön tavalla, joka edistää 
tutkijoiden sisämarkkinoiden luomista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
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suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen kansalaisuuden, 
etnisen alkuperän, vammaisuuden, 
uskonnon tai vakaumuksen, iän, 
sukupuolen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella ja tarve 
varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Synergia suhteessa rakennerahastoihin
Horisontti 2020 -puiteohjelma auttaa 
kaventamaan unionissa vallitsevaa 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilua 
luomalla synergioita suhteessa 
koheesiopolitiikkaan tutkimuksen ja 
innovoinnin tukemiseksi täydentävien 
toimenpiteiden koordinoidun 
täytäntöönpanon avulla. Tarvittaessa 
edistetään näiden kahden välineen 
yhteentoimivuutta ja luodaan 
kannustimia kumulatiiviselle tai 
yhdistetylle rahoitukselle vaarantamatta 
kuitenkaan huippuosaamisen periaatetta. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään parhaiden keskusten 
tunnistamista, niiden potentiaalin 
arviointia ja niiden näkyvyyden lisäämistä 
huippuosaamismerkin käyttöönotolla.

Perustelu

Ehdotetussa uudessa johdanto-osan 26 a kappaleessa esitetään, että vaikka Horisontti 2020 
ja koheesiopolitiikka keskittyvät eri asioihin, niitä molempia tarvitaan Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi niiden on oltava synergisiä ja toisiaan täydentäviä. 
Koheesiopolitiikalla on valmisteltava tutkimus- ja innovointialan alueellisia toimijoita 
osallistumaan Horisontti 2020 -hankkeisiin, ja lisäksi on luotava keinoja hyödyntää ja 
levittää markkinoille nopeasti tutkimus- ja innovointituloksia, jotka on saatu Horisontti 2020 
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-puiteohjelmasta rahoitetussa perustutkimuksessa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä. Komissio 
varmistaa erityisesti pk-yritysten 
mahdollisimman laajamittaisen 
osallistumisen Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan ja antaa tarvittavaa 
tukea, jonka avulla pk-yritykset kykenevät 
täyttämään vaatimukset ja saavat 
helpommin rahoitusta ohjelmasta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että i) vähintään
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille ja 
ii) 50 prosenttia sellaisille osallistuville 
pk-yrityksille, jotka ottavat käyttöön 
yritykselle tai markkinoille uusia 
innovaatioita (hankkeen aikana ja 
kolmen vuoden kuluessa sen 
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päättymisestä).

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
taloudellinen sitoutuminen yhteisen vision 
ja selkeästi määriteltyjen tavoitteiden 
pohjalta;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että tietoa levitetään niin, että se on 
helposti kaikkien, myös vammaisten 
henkilöiden saatavilla.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina;

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina, kuten toimintarajoitteiset 
tutkijat ja osallistujat;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista. 
Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toinen määrärahaerä 
asetetaan saatavilla tämän arvioinnin 
jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

a) Komissio tekee vuoden 2016 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista. 
Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toinen määrärahaerä 
asetetaan saatavilla tämän arvioinnin 
jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kolmannen aallon sovittu 
perustamisaikataulu ja olemassa olevien 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
ohjelmoidut rahoitustarpeet niiden kunkin 
ominaisen kehityksen mukaisesti; ja

ii) onnistuminen uusien osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen perustamisessa ja 
olemassa olevien osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ohjelmoidut 
rahoitustarpeet niiden kunkin ominaisen 
kehityksen mukaisesti; ja

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi EIT:n rahoitus olisi budjetoitava omana budjettikohtanaan. Lisäksi 
on tärkeää, että EIT saa rahoituksensa, jotta se voi täyttää tehtävänsä mahdollisimman hyvin. 
EIT:n on kuitenkin osoitettava, että se kykenee täyttämään tehtävänsä. Jos väliarvioinnissa 
todetaan, että näin ei ole, EIT:n toimet olisi päätettävä ja jäljellä olevat määrärahat jaettava
tasaisesti ohjelman kolmen pilarin kesken.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin painopistealueella 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa".

iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin painopistealueella 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" sekä 
eurooppalaiseen tutkimusalueeseen.

Perustelu

Arviointiin olisi sisällytettävä EIT:n ja eurooppalaisen tutkimusalueen väliset synergiat.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden, pk-yritysten ja tasapuolista 
sukupuolijakaumaa edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta unionin 
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Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista. 

tiede- ja innovointiperustan 
huippuosaamisen laajentamiseen. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista. 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun 
arviointiprosessin yhteydessä 
mahdollisuuksien mukaan konkreettista 
näyttöä unionin talousarvion ja 
jäsenvaltioiden talousarvioiden 
täydentävyydestä ja niillä saavutetuista 
synergioista Eurooppa 2020 -strategian 
tutkimus- ja kehittämistavoitteiden ja 
innovointia koskevan pääindikaattorin 
saavuttamisessa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Johdanto-osa – I OSA – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä 
toimissa kehitetään Euroopan 
tutkimusinfrastruktuureja vuotta 2020 ja 
sen jälkeistä aikaa silmällä pitäen, 
parannetaan niiden innovointivalmiuksia
ja inhimillistä pääomaa sekä täydennetään 
näitä toimia asiaan liittyvän unionin 
politiikan ja kansainvälisen yhteistyön 
avulla.

d) Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä 
toimissa kehitetään Euroopan 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja 
vuotta 2020 ja sen jälkeistä aikaa silmällä 
pitäen, parannetaan ja laajennetaan 
unionin tiede- ja innovointiperustan 
huippuosaamista ja inhimillistä pääomaa 
sekä täydennetään näitä toimia asiaan 
liittyvän unionin politiikan ja 
kansainvälisen yhteistyön avulla. Unionin 
tutkimuksen ja innovoinnin laina- ja 
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takauspalvelua on hyödynnettävä 
asianmukaisesti, jotta voidaan houkutella 
lisäresursseja näihin investointeihin ja 
edistää toimivia yhteyksiä yritysten ja 
korkeakoulujen välille.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Johdanto-osa – III OSA – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineiden kestävä käyttö

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Johdanto-osa – III OSA – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille, ja 
niiden uutena painopisteenä ovat 
innovointiin liittyvät toimet, kuten 
pilottitoimet, demonstrointi, testausalustat, 
julkisten hankintojen tukeminen, 
suunnittelu, käyttäjälähtöinen innovointi, 
sosiaalinen innovointi ja innovaatioiden 
saattaminen markkinoille.

Kaikissa toimissa sovelletaan haasteista 
liikkeelle lähtevää lähestymistapaa, jossa 
keskitytään politiikan painopisteisiin 
määrittelemättä tarkasti etukäteen 
teknologioita tai ratkaisuja, joita pitäisi 
kehittää. Tavoitteena on koota kriittinen 
massa eri alojen, teknologioiden ja 
tieteenalojen resursseja ja tietämystä, jotta 
haasteisiin voidaan vastata. Toimet kattavat 
koko syklin tutkimuksesta markkinoille ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset, ja niiden 
uutena painopisteenä ovat innovointiin 
liittyvät toimet, kuten pilottitoimet, 
demonstrointi, testausalustat, julkisten 
hankintojen tukeminen, suunnittelu, 
käyttäjälähtöinen innovointi, sosiaalinen 
innovointi ja innovaatioiden saattaminen 
markkinoille.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I osa – 4.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Eurooppa haluaa edelleen harjoittaa 
maailmanluokan tutkimusta, sen on luotava 
riittävä ja vakaa perusta 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamiselle, 
ylläpitämiselle ja käytölle. Tämä vaatii 
laajamittaista ja tehokasta yhteistyötä 
unionin tason, kansallisten ja alueellisten 
rahoittajien välillä, ja tässä yhteistyössä on 
pyrittävä luomaan tiiviit yhteydet 
koheesiopolitiikkaan synergioiden ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi.

Jos Eurooppa haluaa edelleen harjoittaa 
maailmanluokan tutkimusta, sen on luotava 
riittävä ja vakaa perusta 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamiselle, 
ylläpitämiselle ja käytölle. Tämä
edellyttää, että unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin laina- ja takauspalvelusta 
saadaan käyttöön asianmukaisia 
resursseja, jotta voidaan houkutella 
lisäresursseja näihin investointeihin ja 
edistää toimivia yhteyksiä yritysten ja 
korkeakoulujen välille. Lisäksi tarvitaan
tehokasta yhteistyötä unionin tason, 
kansallisten ja alueellisten rahoittajien 
välillä, ja tässä yhteistyössä on pyrittävä 
luomaan tiiviit yhteydet 
koheesiopolitiikkaan synergioiden ja 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I osa – 4.1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä erityistavoite liittyy 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen 
keskeiseen sitoumukseen, jossa korostetaan 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
olennaista merkitystä uraauurtavan 
tutkimuksen ja innovoinnin 
mahdollistajana. Hankkeessa painotetaan 
tarvetta koota resursseja koko Euroopasta 
ja joissain tapauksissa maailmanlaajuisesti 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja 
niiden käytön mahdollistamiseksi. Samoin 
"Euroopan digitaalisstrategia" 
-lippulaivahankkeessa korostetaan tarvetta 

Tässä erityistavoite liittyy 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen 
keskeiseen sitoumukseen, jossa korostetaan 
maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien 
olennaista merkitystä uraauurtavan 
tutkimuksen tekemisessä sekä unionin 
tiede- ja innovointiperustan 
huippuosaamisen vahvistamisessa ja 
laajentamisessa. Hankkeessa painotetaan 
tarvetta koota resursseja koko Euroopasta 
ja joissain tapauksissa maailmanlaajuisesti 
tutkimusinfrastruktuurien rakentamisen ja 
niiden käytön mahdollistamiseksi. Samoin 
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parantaa Euroopan sähköisiä 
infrastruktuureja ja sitä, että on tärkeää 
kehittää innovaatioklustereita, jotta 
Euroopalle voidaan luoda etulyöntiasema 
innovoinnin alalla.

"Euroopan digitaalisstrategia" 
-lippulaivahankkeessa korostetaan tarvetta 
parantaa Euroopan sähköisiä 
infrastruktuureja ja sitä, että on tärkeää 
kehittää innovaatioklustereita, jotta 
Euroopalle voidaan luoda etulyöntiasema 
innovoinnin alalla.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II osa – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille, joissa pyritään 
kehittämään teknologioita ja soveltamaan 
niitä yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
solmittaville kumppanuuksille, joissa 
pyritään kehittämään teknologioita ja 
menetelmiä ja soveltamaan niitä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Tarkistus 49
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III osa – 1.1. kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, reuma-
sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III osa – 1.1. kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 
800 miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa-
ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat 
useisiin näistä taudeista, ja noin 
kolmasosan maailman tautitaakasta 
arvioidaan johtuvan näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Unionissa 
yli 120 miljoonaa kansalaista kärsii 
reuma- tai muista tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 
800 miljardia euroa ja reuma- ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien 
kokonaiskustannuksiksi 240 miljardia 
euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.
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Perustelu

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III osa – 6.2. kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 
voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 
rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista.

Uusien yhteistyömuotojen edistäminen 
unionin jäsenvaltioiden välillä ja 
maailmanlaajuisesti sekä asianomaisten 
tutkimus- ja innovointiyhteisöjen välillä on 
siis keskeinen tehtävä tässä haasteessa. 
Toimissa pyritään systemaattisesti 
lisäämään kansalaisten ja yritysten 
osallistumista, tukemaan sosiaalisia ja 
teknologisia innovointiprosesseja, 
edistämään älykästä ja osallistavaa 
julkishallintoa ja tukemaan tietoon 
perustuvaa poliittista päätöksentekoa, jotta 
voidaan lisätä näiden toimien merkitystä 
poliittisille päättäjille, yhteiskunnan ja 
talouden toimijoille ja kansalaisille. Tässä 
suhteessa tutkimus ja innovointi on 
ennakkoedellytys Euroopan teollisuuden ja 
palvelujen kilpailukyvylle, etenkin 
turvallisuuden, digitaalisen kehityksen ja 
yksityisyyden suojan aloilla. Tämän 
haasteen puitteissa annettavalla unionin 
rahoituksella tuetaan unionin keskeisten 
politiikkojen kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista. Tarvittavien muutosten 
toteuttaminen menestyksekkäästi riippuu 
todellakin siitä, miten suuri yleisö 
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osallistuu tieteeseen ja innovointiin ja 
hyödyntää sen etuja. Tämän 
saavuttamiseksi on tärkeää keskittyä 
yhteiskunnallisten haasteiden sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ottaa mukaan toimintaan 
teollisuuden toimijoiden lisäksi tutkijoita 
ja korkeakoulujen edustajia sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
instituutioita.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III osa – 6.3.2. kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, jotta saadaan tiedettä 
yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahat 
jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):

Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahat 
jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):

I Huipputason tiede, josta: 27818 I Huipputason tiede, josta: 31,705 %
1. Euroopan 
tutkimusneuvosto

15008 1. Euroopan 
tutkimusneuvosto

2. Tulevat ja kehitteillä 
olevat teknologiat

3505 2. Tulevat ja kehitteillä 
olevat teknologiat

3. Taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä koskevat Marie 
Curie -toimet

6503 3. Taitoja, koulutusta ja 
urakehitystä koskevat 
Marie Curie -toimet

4. Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurit 
(myös sähköiset 
infrastruktuurit)

2802 4. Euroopan 
tutkimusinfrastruktuurit 
(myös sähköiset 
infrastruktuurit)
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II Teollisuuden johtoasema,
josta:

20280 II Teollisuuden 
johtoasema, josta:

22,544 %

1. Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa*

15580,
 josta 500 

EIT:lle

1. Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa*

2. Riskirahoituksen 
saatavuus**

4000 2. Riskirahoituksen 
saatavuus**

3. Innovointi pk-yrityksissä 700 3. Innovointi pk-
yrityksissä

III Yhteiskunnalliset 
haasteet, josta:

35888 III Yhteiskunnalliset 
haasteet, josta:

39,589 %

1. Terveys, väestönmuutos 
ja hyvinvointi

9077,
 josta 292 

EIT:lle

1. Terveys, väestönmuutos 
ja hyvinvointi

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

4694,
 josta 150 

EIT:lle

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

3. Turvallinen, puhdas ja 
tehokas energia

6537,
 josta 210 

EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja 
tehokas energia

4. Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

7690,
 josta 247 

EIT:lle

4. Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja 
yhdentynyt liikenne

5. Ilmastotoimet, 
resurssitehokkuus ja raaka-
aineet 

3573,

 josta 115 
EIT:lle

5. Ilmastotoimet, 
resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet 

6. Osallistavat, 
innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat

4317,
 josta 138 

EIT:lle

6. Osallistavat, 
innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) 

1542 
+1652

***

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) 

3,64 %

Yhteisen tutkimuskeskuksen 
muut kuin ydinalan suorat 
toimet

2212 Yhteisen 
tutkimuskeskuksen muut 
kuin ydinalan suorat 
toimet

2,521 %

YHTEENSÄ 87740 YHTEENSÄ 100 %
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