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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Horisontti 2020 -ohjelmasta 
pyritään yhdistämään kaikki EU:n tutkimusta ja innovointia koskevat rahoitustoimet samaan 
ohjelmaan. Ehdotuksella on tarkoitus määrittää kolme painopistealuetta – huipputason tiede, 
teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet – ja keskittyä niihin.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen ja tukee voimakkaasti sitoutumista 
korkeatasoiseen tieteeseen rahoituksen keskeisenä kriteerinä. Valmistelija toteaa kuitenkin, 
että Euroopan kulttuuriperintöä koskevaa tutkimusta, joka sisältyi aikaisempiin tutkimuksen 
rahoitusohjelmiin, ei ole nimenomaisesti mainittu Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. 
Valmistelija haluaa näin ollen lisätä asetukseen selkeän kulttuuriperintöä koskevan 
maininnan.

Valmistelija ehdottaa myös, pitäen mielessä Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä saamat uudet toimivaltuudet urheilun alalla, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia olisi hyödynnettävä, erityisesti jotta 
voidaan korostaa urheilututkimuksen mahdollisuuksia toimia välineenä, jolla Euroopan 
kansalaisten yleistä terveyttä voidaan kohentaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta 
voidaan vaalia.

Valmistelija on myös sitä mieltä, että naisten asemaa tieteessä ja teknologiassa olisi edelleen 
vahvistettava ja että akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen painoarvoa innovatiivisia 
tuotteita ja uusia liiketoimintamuotoja kehittävien pk-yritysten keskuudessa olisi lisättävä, 
jotta "Innovaatiounioni"-lippulaivahanketta koskeva sitoumus voidaan lunastaa ja jotta pk-
yrityksistä tulisi dynaamisempia ja innovoivampia.

Kaikkia Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia on korostettava, jotta niiden saatavuus ja 
käytettävyys paranee, ja tieteellisten julkaisujen kestävien hinnoittelumallien kehittämiseen 
olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Valmistelija katsoo, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tarjoama 
eurooppalainen lisäarvo olisi arvioitava tarkemmin, sillä ei ole lainkaan selvää, että kyseiseen 
aloitteeseen käytetyt varat tarjoavat enemmän vastinetta rahalle kuin Horisontti 
2020 -puiteohjelman muihin painopistealueisiin sijoitetut varat. Valmistelija ehdottaa siksi 
EIT:n budjetin leikkaamista 1 miljardiin euroon ja ylijäävien 2 miljardin euron palauttamista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvioon, jotta urheiluun ja kulttuuriperintöön liittyvistä 
uusista tavoitteista ja toimista johtuva tämän ensisijaisen alan vaikutusalueen kasvaminen 
voidaan rahoittaa.

TARKISTUKSET

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



PE487.737v02-00 4/41 AD\905106FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava koulutusta ja 
liikkuvuutta.

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia, pyrittävä innovointiin ja tuettava
koulutusta ja liikkuvuutta.

Tarkistus 2

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 

(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 
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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".

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 laatia uusia 
välineitä "huippuosaamisen portaikon" 
luomiseksi.

Tarkistus 3

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 
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 7 päivänä 
syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

(5) Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
pitkälle menevää yksinkertaistamista 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, 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 ja tuki 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen mallia sekä vaati 
määrärahojen kaksinkertaistamista 
seitsemänteen puiteohjelmaan nähden
7 päivänä syyskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa.

Tarkistus 4
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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 
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 perustutkimuksesta ja soveltavasta
tutkimuksesta markkinoille ja 
yhteiskuntaan. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi myös tuettava 
kaikkia tutkimus- ja innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun
yhteiskunta- ja markkinapäätä olevia 
toimia, kuten innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, sekä ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia sekä toimia, joilla 
voidaan edistää sosiaalista osallisuutta 
yhteisöissä. 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 sosiaaliseen ja/tai
kaupalliseen hyödyntämiseen asti.
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueita olisi tuettava myös 
Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvassa ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmassa.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On tärkeää korostaa, että kaikkien 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimintojen tulisi olla avoimia uusille 
osallistujille, jotta varmistetaan 
kumppaneiden välinen laaja yhteistyö 
koko EU:ssa ja luodaan yhdennetty 
eurooppalainen tutkimusalue.

Tarkistus 6

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

(15) Horisontti 2020 -puiteohjelman
keskeisiä tavoitteita ovat
yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen. 
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 periaatteita voidaan soveltaa 
kaikkiin ohjelman toimiin. 
Yksinkertaisempien rahoitussääntöjen on 
määrä alentaa osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä ja 
ristiriitaisuuksia.

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Korkeakouluilla on merkittävä 
asema unionin tieteellisessä ja 
teknologisessa perustassa 
huippuosaamisen perusinstituutioina, 
niin koulutuksen kuin tutkimuksen 
kannalta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
olisi osaltaan edistettävä Euroopan 
kulttuuriperinnön tunnustamista, ja 
erityisesti on korostettava sen asemaa 
osallistavien yhteiskuntien kehittäjänä 
niin JRC:n kuin yhteiskunnallisia 
haasteita koskevan painopistealueen 
kautta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta Euroopan parlamentti voi 
toteuttaa poliittisen valvonnan 
tehtäväänsä ja varmistaa avoimuuden ja 
seurattavuuden, kuten SEUT-
sopimuksessa määrätään, komission on 
säännöllisesti ja huolellisesti tiedotettava 
Euroopan parlamentille kaikista 
ohjelman täytäntöönpanoon liittyvistä 
näkökohdista, myös työohjelmien 
valmistelusta ja laatimisesta, toteutuksesta 
sekä mahdollisesta tarpeesta mukauttaa 
määrärahojen jakautumista ja 
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suorituskykyindikaattorien kehityksestä 
tavoitteiden ja odotettujen tulosten osalta.

Tarkistus 10

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 – erityisin 
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. Näillä täydentävillä 
ohjelmilla tai järjestelyillä on oltava selvä 
lisäarvo unionin kannalta, niiden on 
perustuttava todelliseen kumppanuuteen, 
täydennettävä muita Horisontti 2020
-puiteohjelman toimia ja oltava 
mahdollisimman osallistavia, mitä tulee 
jäsenvaltioiden tai unionin teollisuuden 
osallistumiseen.

Tarkistus 11

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 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, koulutusta yleisesti ja 
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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.

viestintää asettamalla tieteellinen tietämys 
ja tieteelliset tutkimustulokset helpommin 
saataville, kehittämällä vastuullisia 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksia, joissa 
otetaan huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020  
-puiteohjelman toimiin.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tieteellinen julkaisutoiminta 
tuottaa sellaisenaan lisäarvoa ja on 
keskeisessä asemassa tietämyksen 
levityksessä, ja siksi on ensiarvoisen 
tärkeää löytää tasapaino 
tuotantokustannukset kattavien kestävien 
maksumallien kehittämistarpeen ja 
tutkijoiden, tutkimuslaitosten, yritysten ja 
kansalaisten tarpeen saada avoimesti 
käyttöönsä, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa välillä. Tieteellisissä julkaisuissa, 
jotka saavat rahoituksensa kokonaan tai 
pääasiassa Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, olisi yleisesti 
noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan sisältynyttä periaatetta, 
jonka mukaan tieteelliset julkaisut ovat 
vapaasti ja avoimesti käytettävissä 
verkossa tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi ja kyseisten 
julkaisujen mahdollisimman laajan 
saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
kokeiltava julkisrahoitteisessa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon avointa saatavuutta 
verkossa.

Tarkistus 13
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
on tuettava korkeatasoisia tutkimuksia 
kulttuurien moninaisuudesta ja 
perinteisen tiedon suojelusta, myös 
yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, 
hyödyntämällä täysimääräisesti uusia 
digitaaliteknologioita näiden tietojen 
säilyttämiseksi ja levittämiseksi. Erityisesti 
on selvitettävä mahdollisuutta synergian 
luomiseen nykyaikaisen tieteen ja 
paikallistiedon välillä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi tuettava jäsenvaltioita ja unionia 
niiden pyrkimyksissä selviytyä nykyisestä 
talouskriisistä, varmistaa kestävä 
talouskasvu ja lisätä kilpailukykyä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 d) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
puitteissa on tärkeää tukea tutkimusten 
moninaisuutta, akateemisten ja 
tieteellisten julkaisujen kielellistä 
moninaisuutta, myös yhteistyössä 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
noudattaa tutkimuksen ja julkaisujen 
vertaisvahvistamisen riippumattomuuteen 
perustuvaa eettistä menettelyä.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet. 
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa, 
ja niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen, yhteiskunnan ja 
kulttuurin kehittyvät mahdollisuudet ja 
tarpeet. Tutkimuslinjaukset olisi 
vahvistettava läheisessä yhteistyössä 
kaikkien asianomaisten alojen 
sidosryhmien kanssa, ja niiden olisi oltava 
riittävän joustavia tulevan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Ulkopuolisia tahoja 
olisi kuultava koko Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon ajan, ja 
tässä yhteydessä olisi myös hyödynnettävä 
asianmukaisia rakenteita, kuten 
eurooppalaisia teknologiayhteisöjä, 
yhteistä ohjelmasuunnittelua ja 
eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta unioni kykenee kilpailemaan 
kansainvälisesti, ratkomaan tehokkaasti 
suuria yhteiskunnallisia haasteita ja 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, sen olisi hyödynnettävä 
henkilöresurssejaan täysimääräisesti. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
oltava liikkeellepaneva voima ja voimakas 
kannustin eurooppalaisen tutkimusalueen 
loppuunsaattamiselle siten, että tuetaan 
kaikkia toimia, joilla houkutellaan, 
säilytetään, koulutetaan ja kehitetään 
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tutkimus- ja innovointilahjakkuutta. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä 
osaamisen siirron tukemiseksi ja 
tutkijoiden laadun parantamiseksi ja 
määrän lisäämiseksi inhimillisen 
pääoman kehittämistoimien, myös 
erityisesti nuoriin ja naisiin kohdistuvien 
toimien, on oltava vakiotekijöitä kaikessa 
unionin rahoittamassa tutkimus- ja 
innovointitoiminnassa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa. 
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa ja sen 
kilpailusuuntautuneisuutta. 
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
on tuettava perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta humanistisilla – erityisesti 
tietoa tuottavilla – aloilla ja edistettävä 
uudella aineellisella näytöllä tai uusilla 
lähestymistavoilla tieteidenvälisen 
tutkimusyhteistyön uusien alojen 
kehittämistä, uusien työpaikkojen 
luomista, kulttuuriperinnön säilyttämistä 
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sekä Euroopan säilymistä humanistisen 
perinteen kehtona ja maailman 
matkailujohtajana, sillä on olennaisen 
tärkeää tunnustaa humanististen tieteiden 
ja yhteiskuntatieteiden merkitys näillä 
aloilla "osallisuutta edistävää, 
innovatiivista ja turvallista yhteiskuntaa"
koskevan haasteen mukaisesti.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi hyödynnettävä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla 
unionille urheilun alalla kuuluvaa 
toimivaltaa pitäen erityisesti mielessä 
liikunnan terveydelliset ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevat näkökohdat 
sekä siihen sisältyvät mahdollisuudet 
myötävaikuttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Olisi varmistettava, että Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa toteutettavat toimet 
ovat täysin yhdenmukaisia elinikäisen 
oppimisen ohjelman kanssa, ja niiden 
synergiaa, yhteentoimivuutta ja 
integroitavuutta muiden unionin 
politiikkojen ja ohjelmien suhteen olisi 
edistettävä. On tärkeää korostaa, että 
tohtoriopiskelijoiden liikkuvuus on 
avainasemassa elinikäisen oppimisen 
ohjelmaa ja muita koulutuksen 
rahoituslähteitä täydentävässä Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa, jolla olisi tuettava 
Bolognan prosessia ja 
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naapuruuspolitiikkoja niiden 
täydentävyyden parantamiseksi EU:n 
muiden koulutuksen alalla toteuttamien 
ohjelmien suhteen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutuksen maksimoimiseksi olisi 
tarkasteltava erityisesti monitieteellisiä ja 
tieteidenvälisiä lähestymistapoja, jotka 
ovat olennaisia osatekijöitä suurille 
tieteellisille edistysaskelille. Tieteelliset 
läpimurrot tapahtuvat usein tieteenalojen 
rajoilla tai niiden risteymäkohdissa. 
Lisäksi Euroopan kohtaamien ongelmien 
ja haasteiden monimutkaisuus edellyttää 
ratkaisuja, joita voidaan tarjota vain 
monitieteellisellä yhteistyöllä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tiettyjen ehtojen mukaista yhteistyötä 
naapurimaiden ja erityisesti itäisen 
kumppanuuden maiden kanssa on 
tehostettava.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimintaan osallistumista koskevien 
sääntöjen olisi oltava yksinkertaisia, 
selkeitä ja helposti saatavilla. Säännöissä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
se, että tietyntyyppiset tieteelliset 
tutkimushankkeet voivat saada 
helpommin yksityistä rahoitusta.

Tarkistus 26

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
Euroopan tieteellisen ja teknologisen 
perustan lujittamiseksi, jotta voidaan
varmistaa Euroopan inhimillisen 
pääoman kasvattaminen ja edistää
yhteiskunnalle koituvia etuja, myös
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan
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sosiaalisten mahdollisuuksien ja
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

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, edistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota ja varmistaa Euroopan kestävä 
kasvu ja kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 28

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 erityisillä ja esimerkillisillä 
toimilla, joilla edistetään rakenteellisia 
muutoksia eurooppalaisissa tutkimus- ja 
innovointijärjestelmissä. Asiaankuuluvat 
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suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

a) huipputason tiede; a) huipputason tiede humanististen 
tieteiden alan perustutkimus ja soveltava 
tutkimus mukaan luettuna;

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnalliset haasteet. c) yhteiskunnalliset haasteet 
yhteiskuntatieteiden alan perustutkimus 
ja soveltava tutkimus mukaan luettuna.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään osaltaan tutkijanuran 
houkuttavuutta kaikkialla Euroopassa ja 
lievitetään aivoviennin vaikutuksia. 
Tämän vuoksi sitä pannaan täytäntöön 
tavalla, joka edistää tutkijoiden 
sisämarkkinoiden luomista, erityisesti 
mahdollistamalla asianmukaiset 
mekanismit ohjelmaan osallistuvien 
tutkijoiden palkkaerojen vähentämiseksi.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet sekä 
liittyvät nykyisen tutkimuksen ja 
opetuksen jatkuvuuteen että voivat olla
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; tiede käsittää tässä yhteydessä
kaikki akateemisen tutkimuksen alat ja 
innovointi käsittää sekä sosioekonomiset, 
kulttuuriset että organisatoriset
näkökohdat.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten 
tasapainoista edustusta kaikissa 
ohjelmissa, arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa olemassa olevissa 
tai täytäntöönpanoa varten luoduissa 
päätöksentekoelimissä. Tätä varten 
asetetaan tavoitteet ja pannaan täytäntöön 
toimia näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää,

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tutkimuskumppanuuksien ja 
verkostojen perustaminen, joilla 
varmistetaan laadukkaampi suunnittelu.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen kaikkien kyseessä olevien 
osapuolten etujen mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) aloitteet, joilla kannustetaan 
kiinnostusta tieteisiin jo nuoressa iässä 
esimerkiksi järjestämällä avoimet ovet 
-tapahtumia tutkimuskeskuksissa; 

Tarkistus 38
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) toimet, joiden avulla nostetaan 
eurooppalaisten tiede- ja tutkimusalan 
palkintojen profiilia.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia.

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan tutkimuskeskusten tehokkaalla 
hallinnolla, petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia. 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla lahjakkaat ja luovat yksittäiset 
tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä voivat 
seurata kaikkien lupaavimpia 
tutkimuslinjoja tieteen eturintamassa.

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla kaikilla aloilla työskentelevät 
lahjakkaat ja luovat yksittäiset tutkijat ja 
heidän tutkimusryhmänsä voivat seurata 
kaikkien lupaavimpia tutkimuslinjoja 
tieteen eturintamassa.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä, jolla pyritään 
parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä tai 
monitieteistä tutkimusta, jolla pyritään 
parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 7 kohta – 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 
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 tavoitteena säilyttää ja houkutella 
lahjakkaita henkilöitä asumaan ja 
työskentelemään unionissa.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 14 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; a) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi, 
myös urheilutoimintaan osallistumiseen 
liittyvä hyvinvointi;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 14 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

f) Osallisuutta edistävät, koulutetut,
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
koulutetut, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat". Tukea keskitetään myös 
toimiin, joiden tavoitteena on vankan 
tietopohjan tarjoaminen poliittiselle 
päätöksenteolle kansainvälisellä, unionin, 
kansalliselle ja alueellisella tasolla. Koska 
monet haasteet ovat luonteeltaan 
maailmanlaajuisia, strateginen yhteistyö 
kolmansien maiden kanssa on olennainen 
osa kutakin haastetta. Monialaista tukea 
kansainväliselle yhteistyölle annetaan 
myös erityistavoitteessa "Osallisuutta 
edistävät, koulutetut, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat".
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Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
koulutetut, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" sisältyy myös tutkimuksen ja 
innovoinnin välisen kuilun kaventamiseen 
tähtäävä toimi, johon sisältyy 
erityistoimenpiteitä huippuosaamisen 
saamiseksi käyttöön unionin heikommin 
kehittyneillä alueilla. Siihen sisältyvät 
myös tarvittavat toimet, strategiat, 
menetelmät ja välineet, jotka 
mahdollistavat Euroopan dynaamisen ja 
kestävän kulttuuriperinnön.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 1. kohta – 1.1 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden ja 
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
tutkijoita kaikkialta maailmasta, näiden 
mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden, 
paremmat tutkimusinfrastruktuurit ja 
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
tutkijoita kaikkialta maailmasta, näiden 
mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 1. kohta – 1.3 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

ERC:n perustoimintona on tarjota 
houkuttelevaa pitkäaikaista rahoitusta, jolla 
tuetaan huippututkijoita ja heidän 
tutkijaryhmiään uraauurtavassa 
tutkimuksessa, joka on riskialtista mutta 
mahdollisesti erittäin hyödyllistä.

ERC:n perustoimintona on tarjota 
houkuttelevaa pitkäaikaista rahoitusta, jolla 
tuetaan huippututkijoita ja heidän 
tutkijaryhmiään uraauurtavassa 
tutkimuksessa, joka on riskialtista mutta 
mahdollisesti erittäin hyödyllistä. Tämän 
vuoksi tutkimus tieteellisenä menettelynä 
on tunnustettava poikkeuksetta kaikilla 
inhimillisen tiedon aloilla.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 1. kohta – 1.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa.

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen millä 
tahansa tiedon alueella on ainoa kriteeri, 
jonka perusteella ERC myöntää apurahoja. 
ERC toimii alhaalta ylöspäin -periaatteella 
ilman ennalta määriteltyjä prioriteetteja. 
ERC:n apurahat ovat avoimia Euroopassa 
työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 3. kohta – 3.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 

Tarvittavan uudistuksen on alettava 
tutkijoiden uran ensimmäisistä vaiheista 
heidän tohtorintutkintoon johtavien 
opintojensa tai vastaavan 
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jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20 prosenttia.

jatkokoulutuksensa aikana. Euroopan on 
kehitettävä alan viimeisintä kehitystä 
edustavia innovatiivisia 
koulutusjärjestelmiä, jotka vastaavat 
tutkimuksen ja innovoinnin alan kovan 
kilpailun ja lisääntyvän monitieteisyyden 
asettamia vaatimuksia. Yritysten, myös pk-
yritysten, ja muiden sosioekonomisten 
toimijoiden tiivis osallistuminen on 
välttämätöntä, jotta tutkijat voivat hankkia 
huomisen työpaikkojen edellyttämät 
innovointitaidot. On myös tärkeää lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta, koska se on 
nykyisin liian vähäistä: vuonna 2008 
ainoastaan 7 prosenttia eurooppalaisista 
tohtorintutkinnon suorittajista sai 
koulutusta toisessa jäsenvaltiossa, kun 
vuodelle 2030 asetettu tavoite on 
20 prosenttia. Siksi tutkijaopiskelijat on 
määritettävä kaikilla tieteenaloilla 
selkeästi yhdeksi opetusta, koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskevan uuden 
ohjelman keskeiseksi yleisöksi ja taattava 
välineiden täydentävyys Horisontti 2020 
-puiteohjelman kanssa.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 3. kohta – 3.3. alakohta – a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tämä 
parantaa nuorten perustutkinnon 
suorittaneiden tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla.

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, jotka 
antavat tutkijoille mahdollisuuden 
kehittää tutkimussuunnitelmiaan ja joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tämä 
lisää ja parantaa nuorten perustutkinnon 
suorittaneiden tutkijoiden uranäkymiä sekä 
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julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 3. kohta – 3.3. alakohta – b kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen.

Keskeisenä toimena on kokeneiden 
tutkijoiden, ottaen samalla huomioon 
nuorten aseman tieteen alalla, 
kannustaminen laajentamaan ja 
syventämään osaamistaan liikkuvuuden 
avulla avaamalla työuran kannalta 
houkuttelevia mahdollisuuksia 
korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, 
suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja muissa 
sosioekonomisissa ryhmissä kaikkialla 
Euroopassa ja sen ulkopuolelle, mikä 
tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden 
kouluttautua ja hankkia uutta tietoa 
kolmannen maan korkeatasoisessa 
tutkimusorganisaatiossa ja sitten palata.
Erityistä huomiota kiinnitetään naisten 
asemaan tutkimuksessa sekä heidän alalle 
pääsynsä mahdollisiin esteisiin. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen sekä joustavia 
työjärjestelyjä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 3. kohta – 3.3. alakohta – c kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 
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kolmansien maiden kanssa. kolmansien maiden kanssa ja erityisesti 
Välimeren molempien rantojen välisten 
tiedekumppanuuksien vahvistaminen 
tehostamalla tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen Euro–Välimeri-
ohjelmia.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 4. kohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeitä 
tekijöitä kaikilla tieteen aloilla ja 
olennainen edellytys tieteeseen 
perustuvalle innovoinnille. Monilla aloilla 
tutkimus on mahdotonta ilman 
mahdollisuutta käyttää supertietokoneita, ja 
samalla tavoin keskeisiä välineitä ovat 
esimerkiksi säteilylähteet uusien 
materiaalien tutkimuksessa, puhdastilat 
nanoteknologioissa, tietokannat 
genomiikassa ja yhteiskuntatieteissä, 
observatoriot geotieteissä ja 
laajakaistaverkot tiedonsiirrossa. 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat 
välttämättömiä suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin – energiaan, 
ilmastonmuutokseen, biotalouteen ja 
elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin –
liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Ne 
saavat aikaan rajat ylittävää ja tieteenalojen 
välistä yhteistyötä ja muodostavat 
saumattoman ja avoimen eurooppalaisen 
tilan verkossa toteutettavalle tutkimukselle. 
Ne edistävät ihmisten ja ajatusten 
liikkuvuutta, kokoavat yhteen parhaita 
tutkijoita kaikkialta Euroopasta ja ympäri 
maailmaa ja parantavat tieteellistä 
koulutusta. Ne edistävät huippuosaamista 
Euroopan tutkimus- ja 
innovointiyhteisöissä ja voivat toimia 
tieteen näyteikkunoina koko 
yhteiskunnalle. Ne voivat toimia myös 
innovaatioiden alullepanijoina yksityisellä 
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sektorilla ja pk-yritysten dynaamisen 
innovoinnin lähteenä.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 4. kohta – 4.1 alakohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tieteellinen julkaisutoiminta on 
tutkimusinfrastruktuurin olennainen 
osatekijä ja se on keskeisessä asemassa 
uusien tietojen ja innovaation 
tuottamisessa. Näin ollen on olennaisen 
tärkeää kehittää tuotantokustannukset 
kattavia kestäviä maksu- ja 
levittämismalleja. Rahoituksensa 
kokonaan tai pääasiassa Horisontti 2020 
-ohjelmasta saaneiden tutkijoiden työn 
tulokset olisi annettava koko tiedeyhteisön 
saataville kyseisen työn tuloksena 
tuotetuissa ja vahvistetuissa julkaisuissa.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA – 4. kohta – 4.3. alakohta – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Akateemisten 
tutkimusinfrastruktuurien aseman 
vahvistaminen ja yhteyksien lujittaminen 
niiden ja pk-yritysten 
innovaatiotoiminnan välillä
Tavoitteena on tukea pk-yritysten ja 
akateemisten laitosten ja niiden 
infrastruktuurien välisiä kumppanuuksia 
yritysten innovaatioiden edistämiseksi.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA – 1. kohta – 1.2. alakohta – 1.2.3. alakohta – b kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana.

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana sekä vammaisten 
henkilöiden parempaan integrointiin.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA – 3. kohta – 3.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdotetuilla toimilla pyritään 
täydentämään yritysten innovointia 
koskevia kansallisia ja alueellisia 
politiikkoja ja ohjelmia, synnyttämään 
yhteistyötä pk-yritysten ja muiden 
innovoinnin kannalta merkityksellisten 
toimijoiden välillä, lyhentämään 
välimatkaa tutkimuksesta/kehittämisestä 
onnistuneeseen markkinoille saattamiseen, 
luomaan paremmin yritysten innovointia 
tukeva toimintaympäristö, myös 
kysyntäpuolen toimenpiteillä, sekä 
tukemaan innovointiprosessien, uusien 
teknologioiden, markkinoiden ja 
liiketoimintamallien muuttuvan luonteen 
huomioon ottamista.

Ehdotetuilla toimilla pyritään 
täydentämään yritysten innovointia 
koskevia kansallisia ja alueellisia 
politiikkoja ja ohjelmia, synnyttämään 
yhteistyötä pk-yritysten, akateemisten 
laitosten, mukaan lukien luovilla aloilla 
toimivat laitokset, jotka ovat edullisessa 
asemassa kansainvälistyneen 
liiketoimintaympäristön hyödyntämisessä,
ja muiden innovoinnin kannalta 
merkityksellisten toimijoiden välillä, 
lyhentämään välimatkaa 
tutkimuksesta/kehittämisestä 
onnistuneeseen markkinoille saattamiseen, 
luomaan paremmin yritysten innovointia 
tukeva toimintaympäristö, myös 
kysyntäpuolen toimenpiteillä, sekä 
tukemaan innovointiprosessien, uusien 
teknologioiden, markkinoiden ja 
liiketoimintamallien muuttuvan luonteen 
huomioon ottamista.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA – 3. kohta – 3.2. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä on kaikilla talouden 
sektoreilla. Ne ovat Euroopassa tärkeämpi 

Pk-yrityksiä on kaikilla talouden 
sektoreilla. Ne ovat Euroopassa tärkeämpi 
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osa taloutta kuin muilla alueilla, kuten 
Yhdysvalloissa. Kaikentyyppiset pk-
yritykset voivat innovoida. Niitä on 
kannustettava investoimaan tutkimukseen 
ja innovointiin ja tuettava niitä siinä. 
Niiden pitäisi voida hyödyntää kaikkia 
sisämarkkinoiden ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen tarjoamia 
innovointimahdollisuuksia luodakseen 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
Euroopassa ja sen ulkopuolella ja 
edistääkseen ratkaisujen löytämistä 
keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

osa taloutta kuin muilla alueilla, kuten 
Yhdysvalloissa. Kaikentyyppiset pk-
yritykset voivat innovoida. Niitä on 
kannustettava investoimaan tutkimukseen 
ja innovointiin sekä lisäämään yhteyksiä 
ja kumppanuuksia korkeakoulujen ja 
muiden tutkimuslaitosten kanssa ja 
tuettava niitä siinä. Niiden pitäisi voida
hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen tarjoamia 
innovointimahdollisuuksia luodakseen 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
Euroopassa ja sen ulkopuolella ja 
edistääkseen ratkaisujen löytämistä 
keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA – 3. kohta – 3.2. alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä.

Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa pk-
yritysten innovaatiostrategiaa. Yhteistyön 
avulla pk-yritykset voivat ratkaista joitain 
kokoon liittyviä ongelmia, kuten 
mahdollisuus käyttää teknologista ja 
tieteellistä osaamista ja päästä uusille 
markkinoille. Rajat ylittävä yhteistyö 
edistää osaltaan ajatusten muuntamista 
tuotoiksi ja yritysten kasvua sekä 
tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvien 
yksityisten investointien lisäämistä.
Keskittymällä koulutuksessa entistä 
enemmän innovointiin ja yritysten 
tutkimus- ja kehitystoimintaan voidaan 
myös tukea rajat ylittävää yhteistyötä 
tuottamalla innovatiivisia ja dynaamisia 
työntekijöitä eurooppalaisille pk-
yrityksille.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 1. kohta – 1.1 alakohta – 4 kohta
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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, 
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.
Liikuntakasvatus ja osallistuminen 
järjestettyyn urheilutoimintaan voi olla 
merkittävä näitä tauteja ehkäisevä tekijä.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 1. kohta – 1.3. alakohta – 1 kohta

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 
liikunnan kaltaiset 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.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 1. kohta – 1.3. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
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määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, myös 
sosiaalisten ja kulttuuristen olosuhteiden 
sekä luovan toiminnan vaikutus 
jokapäiväiseen elämään. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 1. kohta – 1.3. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, myös 
lisäämällä tietoisuutta liikunnan 
merkityksestä tautien ehkäisemisessä,
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 1. kohta – 1.3. alakohta – 5 kohta



PE487.737v02-00 34/41 AD\905106FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
elämäntyyliin, ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvät tekijät), terveyden edistämisen ja 
tautien ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 3. kohta – 3.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
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demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Lisäksi 
tällaisia investointeja on täydennettävä 
vahvalla tietoisuutta lisäävällä 
kampanjalla, jotta Euroopan kansalaiset 
voivat ensimmäisenä ottaa käyttöön 
ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
muutokset. Kaiken tämän on oltava osa 
yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita ja yhteiskuntaa hyödyttäviä 
energiateknologioita ja -palveluja, jotka 
voidaan ottaa laajasti käyttöön 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla, ja mahdollistaa älykäs 
kysyntäpuolen hallinta, joka perustuu 
avoimiin ja läpinäkyviin 
energiamarkkinoihin ja älykkäisiin 
energiatehokkuuden seuranta- ja 
hallintajärjestelmiin.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 5. kohta – 5.3. alakohta – e a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kestävän kulttuuriperinnön 
mahdollistaminen vastauksena 
ilmastonmuutokseen
Tavoitteena on tutkia tarvittavia 
strategioita, menetelmiä ja välineitä, joilla 
mahdollistetaan Euroopan dynaaminen ja 
kestävä kulttuuriperintö vastauksena 
ilmastonmuutokseen. Toimissa 
keskitytään myös tarjoamaan parempi 
käsitys siitä, kuinka yhteisöt mieltävät 
muuttuvan ympäristön ja yhä useammin 
toistuvat ääri-ilmiöt, kuinka ne 
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mukautuvat ja vastaavat niihin.

Perustelu

Historialliset rakennukset (ja kokoelmat) ovat avainasemassa, kun kyse on 
kulttuuriperinnöstä ilmastonmuutoksen aikana. Unionin rahoittamilla tutkimusohjelmilla olisi 
voitava selvittää, miten historiallisia esineitä ja rakennuksia on mukautettava niin, että niiden 
kyky vastustaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia paranee. Lisäksi on tärkeää tässä yhteydessä 
kunnostaa aiemmin laiminlyötyjä rakennuksia ja selvittää, miten yhteisöt päättävät siitä, mitä 
on suojeltava.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 6. kohta – 6.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys, 
eriarvoisuus ja muuttovirrat, digitaalisen 
kuilun kaventaminen, innovoivan ja luovan 
kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa ja 
yrityksissä sekä turvallisuuden ja 
vapauden takaaminen ja luottamus 
demokraattisiin instituutioihin ja 
kansalaisten välillä rajojen sisällä ja niiden 
yli. Nämä haasteet ovat valtavia ja vaativat 
yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa.

Euroopan on kohdattava suuria 
sosioekonomisia haasteita, jota vaikuttavat 
merkittävästi sen tulevaisuuteen. Näitä 
haasteita ovat muun muassa kasvavat 
taloudelliset ja kulttuuriset 
riippuvuussuhteet, väestön ikääntyminen, 
väestönkehitys, sosiaalinen syrjäytyminen 
ja köyhyys, eriarvoisuus ja muuttovirrat, 
digitaalisen kuilun kaventaminen, 
innovoivan ja luovan kulttuurin 
edistäminen yhteiskunnassa ja yrityksissä 
sekä kulttuurisesti kestävän kehityksen
takaaminen ja luottamus demokraattisiin 
instituutioihin ja kansalaisten välillä 
rajojen sisällä ja niiden yli. Lisäksi 
julkisen sosiaalipolitiikan asema 
mielletään Euroopassa enenevässä 
määrin kriittiseksi tekijäksi 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
kestävyyden kannalta. Nämä haasteet ovat 
valtavia ja vaativat yhä 
monimutkaisempaa yhdistelmää erilaisia 
lähestymistapoja sekä yhteisiä 
eurooppalaisia lähestymistapoja, jotka 
perustuvat jaettuun tieteelliseen tietoon, 
jota vain yhteiskuntatieteet ja 
humanistiset tieteet voivat tarjota.
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Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 6. kohta – 6.1. alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Se vaatii 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, turvallisuuden 
tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

Näiden haasteiden luontaisen 
monimutkaisuuden ja vaatimusten 
muuttumisen vuoksi on siis olennaisen 
tärkeää kehittää innovatiivista tutkimusta ja 
uusia älykkäitä teknologioita, prosesseja ja 
menetelmiä, sosiaalisen innovoinnin 
menetelmiä sekä koordinoituja toimia ja 
politiikkoja, joissa ennakoidaan Euroopan 
suuria kehitysaskelia tai joilla vaikutetaan 
niihin. Tämä vaatii näiden haasteiden 
taustalla vaikuttavien trendien ja 
vaikutusten ymmärtämistä sekä sellaisten 
onnistuneiden solidaarisuuden, 
koordinoinnin ja luovuuden muotojen 
uudelleenlöytämistä tai -keksimistä, jotka 
tekevät Europasta osallistavan, 
innovatiivisen ja turvallisen yhteiskunnan 
mallin muille maailman alueille. Tämä 
edellyttää erityisen huomion 
kiinnittämistä Euroopan 
kulttuuriperintöön sekä lähestymistapaa, 
jossa määritetään piristäviä toimia 
ihmisten yhteensaattamiseksi eri 
yhteisöjen kesken. Se vaatii myös 
strategisempaa lähestymistapaa kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Lisäksi koska turvallisuuspolitiikan tulisi 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, turvallisuuden 
tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 6. kohta – 6.3. alakohta – 6.3.1. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 

Tavoitteena on lisätä viestittävyyttä sekä 
sosiaalista, taloudellista, poliittista ja 
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osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa.
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

kulttuurista osallisuutta ja myönteistä 
kulttuurien välistä dynamiikkaa 
Euroopassa ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa sekä saada aikaan
parempaa tietämystä Euroopan 
yhteiskunnallisista muutoksista
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden
tutkimuksen olisi oltava tässä keskeisessä 
osassa, myös tutkimalla 
yhteiskunnallisten muutosten seurauksia 
yksittäisten kansalaisten, perheiden ja 
yhteiskuntien hyvinvoinnin ja 
elämänlaadun kannalta, ja siksi sille on 
myönnettävä riittävästi rahoitusta. 
Humanististen tieteiden tutkimuksella 
voidaan myös paljastaa, kehittää, säilyttää 
ja määrittää Euroopan moniulotteista 
kulttuuriperintöä luomalla uusia 
tieteenaloja ja uusia innovointialoja ja 
työpaikkoja. Tietämyspohjaa sosiaalisesta 
syrjäytymisestä, terveydestä, 
väestönkehityksestä ja yhteiskunnan 
ikääntymisestä, kaikista elämänvaiheista, 
perheiden perinteistä, yhteisestä 
historiasta ja kulttuuriperinnöstä, 
liikunnasta, maahanmuutosta ja 
liikkuvuudesta, koulutuksesta ja 
elinikäisestä oppimisesta, 
monikielisyydestä sekä hallinnon 
dynamiikasta on kasvatettava. 
Humanististen tieteiden ja 
yhteiskuntatieteiden tutkimus voi olla 
tässä tärkeässä asemassa. Tutkimuksella 
tuetaan poliittisia päättäjiä sellaisen 
politiikan muotoilussa ja sellaisen 
toiminnan määrittämisessä, jolla torjutaan 
köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia erottelun, 
syrjinnän ja eriarvoisuuden muotoja, kuten 
sukupuolten eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla, myös kulttuurista ja kielellistä 
erilaisuutta sekä kulttuurien välistä 
vuorovaikutusta tutkimalla ja 
vertailemalla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 
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2020 -strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA – 6. kohta – 6.3. alakohta – 6.3.1. alakohta – 2 kohta – b a alakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vastavuoroisten tietoisuuden ja 
ymmärryksen muotojen kehittäminen 
kulttuurien välisellä vuoropuhelulla;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – IV OSA – 3. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

JRC:n keskeisiä osaamisaloja ovat energia, 
liikenne, ympäristö ja ilmastonmuutos, 
maatalous ja elintarviketurva, terveys ja 
kuluttajansuoja, tieto- ja 
viestintäteknologia, vertailumateriaalit sekä 
turvallisuus ja turvatoimet (mukaan lukien 
ydinturvallisuus ja ydinlaitosten 
turvaaminen Euratom-puiteohjelmassa).

JRC:n keskeisiä osaamisaloja ovat energia, 
liikenne, ympäristö ja ilmastonmuutos, 
maatalous ja elintarviketurva, terveys ja 
kuluttajansuoja, historia-, taide- ja 
kulttuuriperinnön turvaaminen, tieto- ja 
viestintäteknologia, vertailumateriaalit sekä 
turvallisuus ja turvatoimet (mukaan lukien 
ydinturvallisuus ja ydinlaitosten 
turvaaminen Euratom-puiteohjelmassa).

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – V OSA – 2. kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käsittelee näitä kysymyksiä EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
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edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
"Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä" 
tavoitteiden saavuttamista.

edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä ja rohkaisee 
näin unionia tulemaan entistä 
kilpailukykyisemmäksi. Se pyrkii tähän 
edistämällä kaikkein korkealuokkaisimman 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan integrointia ja 
luomalla siten uusia innovoinnille otollisia 
ympäristöjä sekä edistämällä ja tukemalla 
yrittäjähenkisten tutkijoiden uutta 
sukupolvea. Tällä tavoin EIT edistää 
Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti sen 
lippulaivahankkeiden "Innovaatiounioni" ja 
"Nuoret liikkeellä" tavoitteiden 
saavuttamista, joten liitteessä II esitetty 
rahoitusosuus on ratkaisevan tärkeä.
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