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LYHYET PERUSTELUT

Erityisellä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Horisontti
2020 -ohjelmasta pyritään yhdistämään kaikki EU:n tutkimusta ja innovointia koskevat 
rahoitustoimet samaan ohjelmaan ja sillä täydennetään Horisontti 2020 -puiteasetusta.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen ja tukee voimakkaasti sitoutumista 
korkeatasoiseen tieteeseen rahoituksen keskeisenä kriteerinä. Valmistelija katsoo kuitenkin, 
että varojen saatavuutta on parannettava ja niiden hakemista on helpotettava. Valmistelija 
pitää siksi myönteisenä keskittymistä hakumenettelyiden yksinkertaistamiseen, mutta on 
kuitenkin sitä mieltä, että yksinkertaistaminen olisi vietävä pidemmälle kuin mitä komissio 
ehdottaa. 

Valmistelija katsoo lisäksi, että Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja etenkin Yhteinen Erasmus -ohjelmaa ja että akateemisen tutkimuksen 
merkitystä dynaamisten pk-yritysten kehityksessä olisi korostettava aiempaa enemmän. 
Euroopan kulttuuriperintöä koskevaa tutkimusta, joka sisältyi aikaisempiin tutkimuksen 
rahoitusohjelmiin, ei myöskään 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 eurooppalaisten 
yleistä terveyttä voidaan kohentaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta voidaan 
vaalia. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
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toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava suoraan vastaavaa alakohtaista 
osaamista unionin tasolla. Kaikkien 
haasteiden olisi edesautettava kestävän 
kehityksen erityistavoitteen saavuttamista.

toteutettava haasteisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jossa kootaan yhteen eri 
alojen, teknologioiden ja tutkimusalojen 
resurssit ja tietämys. Yhteiskunnallisten 
tieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa 
kaikkiin haasteisiin vastaamisessa. 
Toimien olisi katettava kaikenlainen 
tutkimus ja innovointi, ja niissä olisi 
painotettava innovointiin liittyviä toimia, 
kuten pilottitoimia, demonstrointia, 
testausalustoja, julkisten hankintojen 
tukemista, esinormatiivista tutkimusta, 
normien vahvistamista ja innovaatioiden 
saattamista markkinoille. Toimilla olisi 
tuettava liikunnan terveysnäkökohtia ja 
yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen 
liittyviä näkökohtia koskevaa tutkimusta. 
Kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden tutkimusta ja 
perinnetiedon suojelemista, myös 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön puitteissa, olisi niin ikään 
tuettava. Toimilla olisi tuettava suoraan 
vastaavaa alakohtaista osaamista unionin 
tasolla. Kaikkien haasteiden olisi 
edesautettava kestävän kehityksen 
erityistavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Erityisohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja muita 
unionin toimia, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 
noudatettavaa strategiaa varten, erityisesti 
niitä, jotka koskevat koheesiota, 
maataloutta ja maaseudun kehitystä, 
koulutusta ja ammatillista koulutusta, 
teollisuutta, kansanterveyttä, 
kuluttajansuojaa, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, energiaa, liikennettä, 
ympäristöä, ilmastoa, turvallisuutta, meriä 
ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.

(15) Erityisohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja muita 
unionin toimia, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 
noudatettavaa strategiaa varten, erityisesti 
niitä, jotka koskevat koheesiota, 
maataloutta ja maaseudun kehitystä, 
koulutusta ja ammatillista koulutusta, 
kulttuuria ja taiteita, teollisuutta, 
kansanterveyttä, kuluttajansuojaa, 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, 
sukupuolikysymyksiä, urheilua, energiaa, 
liikennettä, ympäristöä, ilmastoa, 
turvallisuutta, meriä ja kalastusta, 
kulttuuriperintöä, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.

Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia;

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia, myös edistämällä 
urheilutoimintaan osallistumista;

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f a) edistetään ja suojellaan kulttuurista 
ja kielellistä monimuotoisuutta sekä 
suojellaan unionin historiallista ja 
taiteellista perintöä ja kulttuuriperintöä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Tämä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia tukea tällaista tutkimusta 

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden tutkimus on otettu 
kokonaisuudessaan mukaan kaikkiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiin 
tavoitteisiin. Nämä tieteet muodostavat 
perustan toimille, joita on toteutettu 
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Euroopan tutkimusneuvoston, Marie Curie 
-toimien tai tutkimusinfrastruktuuria 
koskevan erityistavoitteen kautta.

unionin kohtaamiin haasteisiin 
vastaamiseksi sekä kaikkien kansalaisten 
osallistamisen näkökulmasta että 
huomioiden heidän oikeutensa päästä 
koulutukseen ja heidän sosiaaliset ja 
kulttuuriset oikeutensa. Tämä tarjoaa 
runsaasti mahdollisuuksia tukea tällaista 
tutkimusta Euroopan tutkimusneuvoston, 
Marie Curie -toimien tai 
tutkimusinfrastruktuuria koskevan 
erityistavoitteen kautta.

Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9
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Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana.

Lisäksi erityistavoitteella "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" tuetaan yhteiskuntatieteiden 
ja humanististen tieteiden tutkimusta 
horisontaalisissa kysymyksissä, joita ovat 
esim. älykäs ja kestävä kasvu, Euroopan 
yhteiskuntien sosiaalinen muutos, 
sosiaalinen innovointi, julkisen sektorin 
innovointi ja Euroopan asema 
maailmanlaajuisena toimijana, jotta 
voidaan pitää kulttuurinen vuorovaikutus 
ja kulttuuriviestintä kolmansien maiden 
kanssa vilkkaana.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisia toimia edistetään I osan 
"Huipputason tiede" ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevan osan sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välillä, jotta yhdessä voitaisiin kehittää 
uutta tietämystä, tulevia ja kehittyviä 
teknologioita, tutkimusinfrastruktuureja ja 
tärkeintä osaamista.
Tutkimusinfrastruktuureja käytetään 
yhteiskunnassa laajemminkin, esimerkiksi 
julkisissa palveluissa sekä tieteen, 
siviiliturvallisuuden ja kulttuurin 
edistämisessä. Lisäksi Yhteisen 
tutkimuskeskuksen suorien toimien ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toimien toteuttamisen 
aikana suoritettavaa painopisteiden 
asettamista koordinoidaan asianmukaisella 
tavalla muiden Horisontti 2020 
-puiteohjelman osien kanssa.

Monialaisia toimia edistetään I osan 
"Huipputason tiede" ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevan osan sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välillä, jotta yhdessä voitaisiin kehittää 
uutta tietämystä, tulevia ja kehittyviä 
teknologioita, tutkimusinfrastruktuureja ja 
tärkeintä osaamista. 
Tutkimusinfrastruktuureja käytetään 
yhteiskunnassa laajemminkin, esimerkiksi 
julkisissa palveluissa sekä tieteen, 
siviiliturvallisuuden ja kulttuurin 
edistämisessä. Tästä näkökulmasta 
tieteelliset julkaisut ja tutkimukset ovat 
tärkeä osa tutkimusinfrastruktuureja. 
Siksi on erittäin tärkeää, että unionilta 
rahoitusta saaneiden tutkijoiden tekemien 
ja validoimien tutkimusten tulokset ovat 
koko tiedeyhteisön saatavilla. Lisäksi 
Yhteisen tutkimuskeskuksen suorien 
toimien ja Euroopan innovaatio- ja 
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teknologiainstituutin toimien toteuttamisen 
aikana suoritettavaa painopisteiden 
asettamista koordinoidaan asianmukaisella 
tavalla muiden Horisontti 2020 
-puiteohjelman osien kanssa.

Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta tai 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta.
Tähän sisältyy asianmukainen 
niveltäminen koheesiorahastojen kanssa 
silloin, kun tutkimus- ja 
innovointikapasiteetin lisäämiseen 
aluetasolla myönnettävä tuki voi johtaa 
huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös 
koordinointiin sellaisten toimien välillä, 
joille on myönnetty rahoitusta joko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai muista 
EU:n rahoitusohjelmista, kuten yhteisestä 
maatalous- tai kalastuspolitiikasta, 
kulttuuripolitiikasta ja aineellisen ja 
aineettoman kulttuuriperinnön 
säilyttämis- ja hyödyntämispolitiikasta tai 
koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta 
unionin Kaikkien Erasmus -ohjelmasta tai 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tuloksellisuuden varmistamiseksi on 
tärkeää huolehtia siitä, että se on linjassa 
ja yhteentoimiva näiden ohjelmien kanssa 
sekä integroitavissa niihin. Tähän sisältyy 
asianmukainen niveltäminen 
koheesiorahastojen kanssa silloin, kun 
tutkimus- ja innovointikapasiteetin 
lisäämiseen aluetasolla myönnettävä tuki 
voi johtaa huippuosaamiseen, alueellisten 
osaamiskeskusten perustaminen voi 
edesauttaa innovaatiokuilujen sulkemista 
Euroopassa tai laajamittaisille 
demonstrointi- ja pilottihankkeille 
myönnettävä tuki voi edistää Euroopan 
teollisuuden johtoasemaa.

Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – I osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä 

Tämä saavutetaan erityisesti jäsentämällä 
ja lisäämällä huippuosaamista suuressa 
osassa korkealaatuista peruskoulutusta, jota 
annetaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa uransa alussa oleville tutkijoille ja 
tohtorintutkintoa tekeville henkilöille. Kun 
uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat ovat 
saaneet monenlaisia taitoja, joiden avulla 
he pystyvät kohtaamaan nykyiset ja tulevat 
haasteet, seuraavan sukupolven tutkijoilla 
tulee olemaan paremmat uranäkymät sekä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä 
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lisää nuorten mielenkiintoa valita ura 
tutkimuksen parissa.

lisää nuorten mielenkiintoa valita ura 
tutkimuksen parissa. Tästä syystä 
tohtoritutkintoa tekevät on myös selkeästi 
määriteltävä yhdeksi avaintekijäksi 
uudessa koulutuksen, ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun 
ohjelmassa, jonka määrärahat on 
saatettava täydentäviksi Horisontti 2020 
-puiteohjelman kanssa. 

Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – II osa – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi, 
mukaan lukien sellaisten eurooppalaisten 
materiaalien säilyttäminen, joilla on 
historiallista tai kulttuurista arvoa.

Toisiaan lähentyvien teknologioiden 
suunnittelu ja kehittäminen uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi 
luovilla aloilla toimiville pk-yrityksille, 
mukaan lukien sellaisten eurooppalaisten 
materiaalien säilyttäminen, joilla on 
historiallista tai kulttuurista arvoa.

Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia. 
Tavoitteena on täyttää rahoitusaukot 
varhaisen vaiheen suuririskisen 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä, edistää 
läpimurtoinnovaatioita ja parantaa 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 
pk-yrityksiä. Sen vuoksi siinä on erityinen 
pk-yrityksille kohdennettu instrumentti, 
joka koskee kaikentyyppisiä innovatiivisia 
pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittyä, 
kasvaa ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös ei-
teknologista ja palveluinnovointia sekä 
luovien alojen innovointia. Tavoitteena on 
täyttää rahoitusaukot varhaisen vaiheen 
suuririskisen tutkimuksen ja innovoinnin 
välillä, edistää läpimurtoinnovaatioita ja 
parantaa tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – II osa – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 – alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä tukee yritysten 
innovaatiovalmiuksien parantamiseen 
tähtäävää markkinalähtöistä innovointia 
parantamalla innovoinnin toimintapuitteita 
ja poistamalla esteet innovatiivisten 
yritysten kasvulta erityisesti pk-yrityksissä 
ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on 
potentiaalia kasvaa nopeasti, mukaan 
lukien luovan alan yritykset. Erityistä 
innovaatiotukea (joka koskee esim. 
henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, 
hankkijaverkostoja, 
teknologiansiirtoyksikköjä tai strategista 
suunnittelua) ja innovointia koskevien 
politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan. 
Innovoinnilla on myös kulttuurinen 
ulottuvuus, sillä sisältö edistää 
teknologiaa. Innovointia tukevan 
kulttuurin kehittyminen innovoinnin 
teknologista ymmärtämistä laajemmassa 
mielessä on ollut merkittävä edistysaskel, 
ja nykyisellä ohjelmalla on vahvistettava 
tätä kehitystä.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuetaan humanistisia tieteitä ja 
yhteiskuntatieteitä, on luotava erillinen 
painopiste tämän tuen erityisen 
soveltamisalan määrittelemiseksi.
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Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 1 kohta – 1.1  alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
liikuntakasvatuksen kaltaiset
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 1 kohta – 1.12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
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soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa, 
digitaalialalla ja muilla tieteenaloilla. Tämä 
koskee monenlaisia yhteyksiä sekä 
tekniikoita, järjestelmiä ja palveluja, joilla
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja 
toiminnallisuutta, muun muassa 
liikkuvuutta, älykkäitä henkilökohtaisen 
avun tekniikoita, palvelu- ja sosiaalialan 
robotiikkaa sekä tietokoneavusteisia 
elinympäristöjä. Täytäntöönpanon 
arvioimiseen ja ratkaisujen laajaan 
käyttöönottoon tähtääviä tutkimuksen ja 
innovoinnin pilottihankkeita tuetaan.

soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa, 
digitaalialalla, yhteiskuntatieteissä ja 
humanistisissa tieteissä ja muilla 
tieteenaloilla. Tämä koskee monenlaisia 
yhteyksiä sekä tekniikoita, järjestelmiä ja 
palveluja, joilla parannetaan ihmisten 
elämänlaatua ja toiminnallisuutta, muun 
muassa liikkuvuutta, älykkäitä 
henkilökohtaisen avun tekniikoita, palvelu-
ja sosiaalialan robotiikkaa sekä 
tietokoneavusteisia elinympäristöjä. 
Täytäntöönpanon arvioimiseen ja 
ratkaisujen laajaan käyttöönottoon 
tähtääviä tutkimuksen ja innovoinnin 
pilottihankkeita tuetaan.

Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 1 kohta – 1.13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet, liikunnan vaikutukset
ja pyrkimykset yksilöllisen 
terveysteknologian ja erityisesti 
sairauksien ehkäisyyn tähtäävän 
teknologian suhteen, liikkuvat ja/tai 
kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
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on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 5 kohta – 5.1 alakohta – 5.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 
tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin, ja 
siinä keskitytään erityisesti Euroopan 
kulttuuriperintöön ja pyrkimyksiin 
määrittää toimia, joilla kansalaisia 
voidaan yhdistää yli yhteisörajojen. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 
tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
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riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kulttuurien 
välistä dynamiikkaa tukemalla 
tieteidenvälistä tukimusta, indikaattoreita, 
teknologista edistystä, organisatorisia 
ratkaisuja ja uudenlaisia yhdessä 
toimimisen ja luomisen muotoja. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tutkimus humanistisilla 
aloilla voi nousta tältä osin merkittävään 
asemaan. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset
päättäjät voivat arvioida suunniteltujen 
toimenpiteiden, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistävien toimenpiteiden 

Tässä yhteydessä tavoitteena on lisätä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta, torjua köyhyyttä, edistää 
ihmisoikeuksia, digitaalista osallisuutta, 
tasa-arvoa, solidaarisuutta, kulttuurista 
monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä
vuoropuhelua tukemalla tieteidenvälistä 
tukimusta, indikaattoreita, teknologista 
edistystä, organisatorisia ratkaisuja 
tukeutumalla muun muassa sosiaaliseen 
innovointiin yhteisötalouden alalla ja 
uudenlaisia yhdessä toimimisen ja 
luomisen muotoja, ottaen huomioon 
yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden erityispiirteet ja merkittävän 
aseman myös tutkimuksessa. 
Tutkimuksella ja muilla toimilla tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja muiden 
unionin ulkopolitiikan kannalta 
merkittävien politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Euroopan strategioiden ja 
politiikkojen tavoitteiden täsmentämiseen, 
seurantaan ja arvioimiseen tarvitaan 
keskitettyä tutkimusta laadukkaista 
tilastojärjestelmistä ja mukautettujen 
välineiden kehittämistä, jotta poliittiset 
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vaikutusta ja tuloksellisuutta. päättäjät voivat arvioida suunniteltuihin 
toimenpiteisiin, etenkin sosiaalista 
osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin 
tehtyä panostusta.

Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää, on analysoitava 
muuttuvia demokraattisia käytänteitä ja 
odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tämä edellyttää myös Euroopan 
yhdentymishistorian ymmärtämistä.
Uusien osallistavan innovoinnin urien 
avaamiseksi on myös tärkeää ymmärtää 
tieto- ja viestintätekniikan lisääntyvään 
käyttöön liittyvät rajoitteet ja 
mahdollisuudet sekä henkilökohtaisella että 
kollektiivisella tasolla. Koheesion 
aikaansaamiseksi, sosiaalisen ja 
taloudellisen tasa-arvon ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden edistämiseksi on 
välttämätöntä löytää tapoja mukauttaa ja 
parantaa eurooppalaisia 
hyvinvointijärjestelmiä, julkisia palveluja 
ja politiikkojen laajempaa 
sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 

Jotta Euroopan sosiaalisia muutoksia 
voitaisiin ymmärtää ja jotta voitaisiin 
luoda kulttuurisesti kestävää kehitystä, on 
analysoitava muuttuvia demokraattisia 
käytänteitä ja odotuksia sekä identiteettien, 
monimuotoisuuden, alueiden, uskontojen, 
kulttuurien ja arvojen historiallista 
kehitystä. Tätä olisi pidettävä tilaisuutena 
lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja 
sen monimuotoisuudesta sekä 
kulttuuriperinnön arvosta ja auttaa 
unionin kansalaisia hyödyntämään 
nykyään käytettävissä olevia erilaisia 
kulttuurialan ja viestinnän välineitä ja 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Uusien 
osallistavan innovoinnin urien avaamiseksi 
on tärkeää ymmärtää tieto- ja 
viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön 
liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä 
henkilökohtaisella että kollektiivisella 
tasolla. Koheesion aikaansaamiseksi, 
sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon, 
kulttuuriperinnön ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden edistämiseksi on 
välttämätöntä löytää tapoja mukauttaa ja 
parantaa eurooppalaisia 
hyvinvointijärjestelmiä, julkisia palveluja 
ja politiikkojen laajempaa 
sosiaaliturvaulottuvuutta. 
Tutkimustoiminnassa analysoidaan, miten 
yhteiskunnista ja politiikasta saadaan 
eurooppalaisempaa laajemmin ajateltuna, 
kun identiteetit, kulttuurit ja arvot 
kehittyvät, ideat ja uskomukset liikkuvat ja 
vastavuoroisuuden, yhtäläisyyden ja tasa-
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keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
keskeisissä järjestelmissä, joista sosiaaliset 
siteet muodostuvat, kuten perhe, työ, 
koulutus ja työllisyys, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.

arvon periaatteet ja käytänteet yhdistyvät. 
Siinä analysoidaan, miten muita 
heikommassa asemassa olevat väestönosat 
pystyvät osallistumaan täysimääräisesti 
yhteiskuntaan ja demokratiaan etenkin 
erilaisia taitoja hankkimalla ja 
ihmisoikeuksia suojelemalla. Siksi 
keskeistä on analysoida, miten poliittiset 
järjestelmät reagoivat tai eivät reagoi 
tällaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 
miten poliittiset järjestelmät itse kehittyvät. 
Tutkimuksissa käsitellään myös kehitystä 
kulttuurisesti keskeisissä järjestelmissä, 
joista sosiaaliset siteet muodostuvat, kuten 
perhe, työllisyys ja mahdollisuus vapaa-
aikaan, kulttuuri ja kulttuurien välinen 
vuoropuhelu, virallinen ja epävirallinen
koulutus, urheilu ja työ, ja pyritään 
torjumaan köyhyyttä. Tutkimuksessa 
otetaan huomioon maahanmuuton ja 
väestörakenteen merkitys ja niiden luoma 
kulttuurinen haaste eurooppalaisten 
politiikkojen laatimisessa tulevaisuudessa.
Tutkimuksessa otetaan huomioon myös 
kulttuuriperinnön rooli unionissa.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan 
määritellä, priorisoida, selittää, arvioida ja 
edistää poliittisia tavoitteitaan yhteistyön 
lisäämiseksi taikka konfliktien estämiseksi 
tai ratkaisemiseksi. Tältä osin sen on myös 

Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat 
Euroopan erityiseen historialliseen, 
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen järjestelmään entistä 
enemmän. Kehittääkseen ulkoista 
toimintaansa naapurustossaan ja 
kauempana sekä asemaansa 
maailmanlaajuisena toimijana Euroopan on 
muiden maailman alueiden ja yhteiskuntien 
kanssa parannettava valmiuksiaan 
määritellä, priorisoida, selittää, arvioida ja 
edistää poliittisia tavoitteitaan yhteistyön 
lisäämiseksi taikka konfliktien estämiseksi 
tai ratkaisemiseksi. Tältä osin sen on myös 



AD\905244FI.doc 19/24 PE487.744v02-00

FI

parannettava valmiuksiaan ennakoida 
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, ihmisoikeudet, puolustus 
ja turvallisuus. Tähän tarvitaan potentiaalia 
rakentaa uusia valmiuksia, olivatpa 
kyseessä välineet, järjestelmät ja analyysi-
instrumentit tai diplomatia virallisilla ja 
epävirallisilla kansainvälisillä areenoilla 
hallitusten tai hallituksista riippumattomien 
toimijoiden kanssa.

parannettava valmiuksiaan ennakoida 
maailmanlaajuistumisen kehitystä ja 
vaikutuksia ja reagoida niihin. Tätä varten 
on tunnettava paremmin maailman muiden 
alueiden historiaa, kulttuureja ja 
sosioekonomisia järjestelmiä sekä 
valtioiden välisten toimijoiden asemaa ja 
vaikutusta. Euroopan on myös vaikutettava 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan 
keskeisillä alueilla, joita ovat esimerkiksi 
kauppa, kehitysyhteistyö, työ, 
talousyhteistyö, kulttuurialan yhteistyö ja 
kulttuurien välinen vuoropuhelu,
ihmisoikeudet, puolustus ja turvallisuus. 
Tähän tarvitaan potentiaalia rakentaa uusia 
valmiuksia, olivatpa kyseessä välineet, 
järjestelmät ja analyysi-instrumentit tai 
diplomatia virallisilla ja epävirallisilla 
kansainvälisillä areenoilla hallitusten tai 
hallituksista riippumattomien toimijoiden 
kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.1 kohta – 6.1.4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa kilpailun 
avulla kansainvälisesti johtavien 
vastaavien tahojen kanssa muualla 
Euroopassa. Tähän liittyy 
huippututkimuslaitosten ja vähemmän 
kehittyneiden alueiden tiimiyttämistä, 
henkilöstövaihdon twinning-toimintaa, 
asiantuntijoiden neuvoja ja avustusta sekä 
yhteisten strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla.
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 

– Nousevien laitosten, 
huippuosaamiskeskusten ja innovatiivisten 
alueiden yhdistäminen vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa 
kansainvälisesti johtavien vastaavien 
tahojen kanssa muualla Euroopassa. Tähän 
liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, henkilöstövaihdon 
twinning-toimintaa, asiantuntijoiden 
neuvoja ja avustusta sekä yhteisten 
strategioiden laatiminen sellaisten 
huippuosaamiskeskusten perustamiseksi, 
joita voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan 
varoista vähemmän kehittyneillä alueilla. 
Yhteyksien luomista innovatiivisiin 
klustereihin ja huippuosaamisen 
tunnistamista vähemmän kehittyneillä 
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alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

alueilla, myös vertaisarviointien avulla ja 
myöntämällä laatuleimoja kansainväliset 
standardit täyttäville laitoksille, pohditaan.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – 6.1.4 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tutkimusten ja tieteellisten julkaisujen 
sekä tutkimustietojen saatavuuden 
helpottaminen kyseisillä alueilla.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sosiaalisella innovoinnilla synnytetään 
uusia hyödykkeitä, palveluja, prosesseja ja 
malleja, jotka ovat yhteiskunnan tarpeiden 
mukaisia ja joilla luodaan uusia sosiaalisia 
suhteita. On tärkeää ymmärtää, miten 
sosiaalisella innovoinnilla ja luovuudella 
voidaan muuttaa nykyisiä rakenteita ja 
politiikkoja ja miten niitä voidaan 
kannustaa ja laajentaa. Verkossa tapahtuva 
ruohonjuuritason toiminta ja hajautetut 
verkostoitumisfoorumit, joiden avulla 
kansalaiset voivat toimia yhteistyössä ja 
luoda yhdessä ratkaisuja, jotka perustuvat 
laajaan tietämykseen yhteiskunnallisesta, 
poliittisesta ja ympäristöpoliittisesta 
tilanteesta, voivat olla varteenotettava 
väline Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
tukemisessa. Tukea myönnetään myös 
verkostoitumiseen ja tieto- ja 
viestintätekniikan käyttökokeiluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa oppimisprosesseja, 
sekä sosiaalisten innovoijien ja sosiaalisten 
yritysten verkostoille.

Sosiaalisella innovoinnilla synnytetään 
uusia hyödykkeitä, palveluja, prosesseja ja 
malleja, jotka ovat yhteiskunnan tarpeiden 
mukaisia ja joilla luodaan uusia sosiaalisia 
suhteita. On tärkeää ymmärtää, miten 
sosiaalisella innovoinnilla ja luovuudella 
voidaan muuttaa nykyisiä rakenteita ja 
politiikkoja ja miten niitä voidaan 
kannustaa ja laajentaa. Verkossa tapahtuva 
ruohonjuuritason toiminta ja hajautetut 
verkostoitumisfoorumit, joiden avulla 
kansalaiset voivat toimia yhteistyössä ja 
luoda yhdessä ratkaisuja, jotka perustuvat 
laajaan tietämykseen yhteiskunnallisesta, 
kulttuurisesta, poliittisesta ja
ympäristöpoliittisesta tilanteesta, voivat 
olla varteenotettava väline Eurooppa 
2020 -tavoitteiden tukemisessa. Tukea 
myönnetään myös verkostoitumiseen ja 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttökokeiluihin, joiden tavoitteena on 
parantaa oppimisprosesseja, sekä 
sosiaalisten innovoijien ja sosiaalisten ja 
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kulttuurialan yritysten verkostoille.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja luovuutta 
pyritään vaalimaan edistämällä soveltuvia 
tieteiden opetusmenetelmiä ja tutkimalla 
niitä. Sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistetään erityisesti tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen tutkimusten 
tulosten saatavuutta ja käyttöä kehitetään.
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä unionin 
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Jos kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on 
mahdollisuus toimia innovaatiosyklissä, 
innovoinnin tulosten laatu, merkittävyys, 
hyväksyttävyys ja kestävyys parantuvat, 
kun yhteiskunnan edut ja arvot otetaan 
niissä huomioon. Tämä edellyttää erityisten 
taitojen, tietämyksen ja valmiuksien 
hankkimista yksilön ja organisaation 
tasolla sekä kansallisella ja valtioiden 
välisellä tasolla. Yhteiskunnan 
tiedelukutaitoa, vastuullisuutta ja luovuutta 
pyritään vaalimaan edistämällä soveltuvia 
tieteiden opetusmenetelmiä ja tutkimalla 
niitä. Syrjimättömyyden periaatetta ja
sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään 
erityisesti tukemalla tutkimuslaitoksissa 
tehtäviä organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Jotta 
osaaminen liikkuisi paremmin 
tiedeyhteisössä ja laajemman yleisön 
parissa, julkisesti rahoitettujen tutkimusten 
tulosten saatavuutta ja käyttöä kehitetään. 
Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edistetään tutkimuksen ja 
innovoinnin eettistä säännöstöä, jonka 
perustana ovat muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan sisältyvät 
periaatteet ja kaikki asiaan liittyvä unionin
lainsäädäntö ja yleissopimukset.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan myös 
systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun muassa 
lisäämällä yhteistyötä ehdokasmaiden, 
mahdollisten ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Teknologioita ja valmiuksia tarvitaan myös 
systeemien, laitteiden, välineiden, 
prosessien ja nopeiden 
tunnistusmenetelmien parantamiseen 
rajavalvonnan tehostamiseksi sekä 
tarkastus- että valvontakysymyksissä 
Eurosur-järjestelmää täysimääräisesti 
hyödyntäen. Niitä kehitetään ja testataan 
tehokkuuden, oikeudellisten ja eettisten 
periaatteiden noudattamisen, 
oikeasuhtaisuuden, sosiaalisen 
hyväksynnän ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen suhteen. Tutkimuksella 
tuetaan myös Euroopan yhdennetyn 
rajavalvonnan parantamista muun muassa 
lisäämällä yhteistyötä ja luomalla 
asianmukaisen kulttuurienvälistä 
vuoropuhelua harjoittavan politiikan
ehdokasmaiden, mahdollisten 
ehdokasmaiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden kanssa.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – III osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Sitä 
varten tarvitaan systeemejä, verkostoja, 
yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja palveluja, 
myös pilvipalveluja, joissa otetaan 
huomioon monenlaisten teknologioiden 
yhteentoimivuus. Tutkimuksen avulla 
estetään, havaitaan ja hallitaan 
verkkohyökkäyksiä reaaliaikaisesti monilla 
aloilla ja lainkäyttöalueilla ja suojellaan
kriittisiä tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 

Tietoverkkoturvallisuus on ehdoton 
edellytys sille, että ihmiset, yritykset ja 
julkiset palvelut voivat hyödyntää 
internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Sitä 
varten tarvitaan systeemejä, verkostoja, 
yhteyslaitteita, ohjelmistoja ja palveluja, 
myös pilvipalveluja, joissa otetaan 
huomioon monenlaisten teknologioiden 
yhteentoimivuus. Tutkimuksen avulla 
estetään, havaitaan ja hallitaan 
verkkohyökkäyksiä reaaliaikaisesti monilla 
aloilla ja lainkäyttöalueilla ja suojellaan 
kriittisiä tieto- ja viestintäinfrastruktuureja. 
Digitaaliyhteiskunnan kehitys on täydessä 
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vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti, 
uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja 
sekä liikkuvia ja sijaintisidonnaisia 
palveluja otetaan käyttöön ja esineiden 
internet tekee tuloaan. Tämä edellyttää 
uudenlaista tutkimusta, joka olisi 
käynnistettävä kehitteillä olevien 
sovellusten, käyttötapojen ja 
yhteiskunnallisten suuntausten myötä. 
Tutkimusaloitteita pyritään käynnistämään 
vilkkaasti. Näihin kuuluu aktiivinen 
tutkimus- ja kehitystyö, jolla reagoidaan 
nopeasti uuteen kehitykseen luottamuksen 
ja turvallisuuden aloilla.

vauhdissa, ja internetin käyttö- ja 
väärinkäyttötavat muuttuvat jatkuvasti 
(tarvitaan muun muassa erityistä 
teknologiatutkimusta internetissä 
välitettävän lapsipornografian 
torjumiseksi), uusia sosiaalisen 
kanssakäymisen tapoja sekä liikkuvia ja 
sijaintisidonnaisia palveluja otetaan 
käyttöön ja esineiden internet tekee 
tuloaan. Tämä edellyttää uudenlaista 
tutkimusta, joka olisi käynnistettävä 
kehitteillä olevien sovellusten, 
käyttötapojen ja yhteiskunnallisten 
suuntausten myötä. Tutkimusaloitteita 
pyritään käynnistämään vilkkaasti. Näihin 
kuuluu aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö, 
jolla reagoidaan nopeasti uuteen 
kehitykseen luottamuksen ja turvallisuuden 
aloilla.
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