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LYHYET PERUSTELUT

Horisontti 2020 -paketilla luodaan yksi ainoa puiteohjelma, jolla hallinnoidaan EU:n 
tutkimukseen ja innovointiin suuntamaa tukea vuosina 2014–2020.

Yleisinä tavoitteina on edistää älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävää 
Eurooppa 2020 -strategiaa, parantaa perustutkimuksen ja innovoinnin yhteyksiä markkinoihin 
sekä yksinkertaistaa pk-yritysten osallistumista koskevia määräyksiä ja vahvistaa tällaisten 
yritysten osallistumista ohjelmaan.

Valmistelija katsoo, että kehitysyhteistyövaliokunnan kannalta merkittävin teema on liitteen 
osa III "Yhteiskunnalliset haasteet". Tässä osassa käsitellään muun muassa terveyttä, 
elintarviketurvaa, biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta sekä resurssi- ja 
energiatehokkuutta, ja siinä keskitytään kansainvälisen yhteistyön edistämiseen monella alalla 
samalla kun erikseen tunnustetaan kaikkien yhteiskunnallisten haasteiden maailmanlaajuinen 
luonne. Tähän osaan kohdennetaan eniten määrärahoja kolmesta yksilöidystä 
kokonaisuudesta.

Komission ehdotuksessa on monia elementtejä, joita on pidettävä myönteisinä. Erityisen 
myönteistä on keskittyminen koko sykliin perustutkimuksesta innovointiin ja 
kaupallistamiseen markkinoilla. Yhteiskunnallisten haasteiden kansainvälisen luonteen 
korostaminen on myös ilahduttavaa, mutta tätä näkökulmaa on edelleen selkiytettävä ja 
vahvistettava.

Valmistelija on päättänyt keskittyä tarkistuksissaan seuraaviin painopistealoihin:

 varmistetaan, että kehitysmaiden toimijat voivat osallistua Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan sekä osallistumalla hankkeisiin ja toimintaan että saamalla 
hankkeiden tulokset käyttöönsä, ja vältetään asetuksesta välittyvää ylimielistä 
"Euroopan linnakkeen" henkeä 

 hyödynnetään terveyttä, väestönmuutosta ja hyvinvointia koskevan yhteiskunnalliseen 
haasteeseen liittyvien toimien potentiaalia edistämällä maailmanlaajuisten 
terveyskysymysten ratkaisemista ja erityisesti köyhyydestä aiheutuvien ja 
laiminlyötyjen tartuntatautien hoitamista; valmistelija toivoo, että kiinteä osuus tästä 
terveyttä koskevasta talousarviosta kohdennetaan toimiin, joilla reagoidaan kaikkiin 
köyhyydestä aiheutuviin ja laiminlyötyihin sairauksiin 

 varmistetaan, että EU:n ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaiset tavoitteet ja 
sitoumukset otetaan huomioon erityisesti ilmastonmuutoksen, biologisen 
monimuotoisuuden sekä resurssi- ja energiatehokkuuden alalla, ja muistutetaan 
erityisesti avaruustutkimuksen merkityksestä näihin haasteisiin reagoitaessa.

Kaikki tämä hyödyttää sekä EU:ta että sen kolmansien maiden kumppaneita ja siinä 
noudatetaan kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta. Lisäksi tutkimusalan 
yhteistyö on eräs niistä yhteistyön muodoista, jotka saattavat hyödyttää tuntuvasti maita, 
etenkin keskitulotason maita, jotka eivät enää kuulu EU:n kahdenvälisen tuen saajiin uudessa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä 2014–2020. 
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan sekä unionin että 
assosioituneiden maiden ja kolmansien 
maiden 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. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja (20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
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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 
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.

yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
aktiivista ja asiantuntevaa osallistumista 
tutkimus- ja innovaatioprosessiin ja 
helpotettava niiden aktiivista 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimiin, edistettävä

tiedekasvatusta, varmistettava eettisen 
lainsäädännön noudattaminen ja 
edistettävä maailmanlaajuisesti 
korkeimpien eettisten vaatimusten 
käyttöönottoa ja noudattamista, lisättävä 
julkisrahoitteisen tutkimuksen tulosten, 
erityisesti tieteellisten julkaisujen ja 
tietojen, saatavuutta ja hyödyntämistä, 
kehitettävä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia sekä hallintokehys,
jossa otetaan huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä lisättävä kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman tutkimusten 
painopistealueiden määrittämiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuu siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
kaikkialla maailmassa voivat saada, jakaa 
ja käyttää tieteellistä tietoa avoimesti 
teollis- ja tekijänoikeuksia 
samanaikaisesti kunnioittaen. Tämä on 
erityisen tärkeää kehitysmaiden 
toimijoille, koska paikallista 
tutkimuskapasiteettia on parannettava ja 
näiden toimijoiden ja unionin 
kumppaneiden yhteistyöllä voidaan 
ratkaista yhteisiä maailmanlaajuisia 
haasteita ja edistää unionin 
huippututkimusta. Horisontti 2020 
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-puiteohjelmasta rahoitusta saavissa 
tieteellisissä julkaisuissa olisi 
noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan liittynyttä periaatetta, että 
tieteelliset julkaisut ovat maksutta ja 
avoimesti saatavissa tietämyksen 
levittämisen ja hyödyntämisen 
edistämiseksi. Lisäksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi edistettävä 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
avointa saatavuutta, jotta tällaisen tiedon 
avoin saatavuus olisi säännönmukaista 
vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti. Helsingin 
julistuksen kaltaiset eettiset periaatteet 
edellyttävät, että julkisrahoitteisessa 
ihmisellä tehdyssä tutkimuksessa tuotettu 
tai kerätty tieteellinen tieto on julkista 
riippumatta siitä, onko tutkimus tehty 
Euroopassa vai muualla maailmassa.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
terveys, koulutus, avaruus, ympäristö, 
kestävä energia, kilpailukyky ja pk-
yritykset, sisäinen turvallisuus, kulttuuri ja 
viestimet. Synergioita olisi luotava myös 
koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita. Kehittämällä unionin 
ulkoisten toimien ja 
kehitysyhteistyöohjelmien synergiaa 
autetaan myös varmistamaan Horisontti 
2020 -puiteohjelman maksimaaliset 
vaikutukset samalla kun huolehditaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 208 artiklaan 
kirjatusta kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden periaatteesta.

Tarkistus 6

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 

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen.

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi 
edistettävä unionin kestävän kehityksen 
alalla tekemien kansainvälisten 
sitoumusten täyttämistä ja erityisesti
vuosituhannen kehitystavoitteiden ja 
niiden kansainvälisesti sovittujen 
myöhempien mukautusten saavuttamista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja. 
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 

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

tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen edistämällä 
myös kehitysmaista peräisin olevien 
tutkijoiden osallistumista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisrahoitteisessa ihmisellä tehdyssä 
tutkimuksessa, esimerkiksi kliinisissä 
tutkimuksissa, tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon on oltava julkista ja 
saatavilla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Kansalaisyhteiskunnan järjestöt

(1) Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen (kehitysyhteistyön parissa 
työskentelevät järjestöt mukaan luettuina) 
riittävä osallistuminen ja 
innovaatiovaikutus Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan. Kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen (kehitysyhteistyön parissa 
työskentelevät järjestöt mukaan luettuina) 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
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laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.
(2) On kiinnitettävä erityistä huomiota 
aloitteisiin, joiden tavoitteena on lisätä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös 
kehitysyhteistyön parissa työskentelevien 
järjestöjen, tietoisuutta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavasta 
rahoituksesta ja helpottaa sen saamista. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja, on käytettävä tähän 
tarkoitukseen.
(3) Kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 
(kehitysyhteistyön parissa työskentelevät 
järjestöt mukaan luettuina) kuullaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon, ohjelmasuunnittelun, 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 187 
artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, että 
niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; muulle 
nykyiselle innovatiiviselle tutkimukselle ja 
innovaatiokumppanuuksille, muun 
muassa tuotekehityskumppanuuksille, ja 
muille asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
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suuruuden vuoksi perusteltua;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin sekä yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan 
maailmanlaajuisia;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisesti luotujen tai siitä rahoitettujen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
on oltava kaikilta osin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [varainhoitoasetus] sekä 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 
2020 osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] säännösten ja niihin 
sisältyvien poikkeusten mukaisia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 
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2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kaikissa osissa erityisesti seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja yhteistyö sisällytetään 
siihen erityisesti seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi:

Tarkistus 15

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; sellaisina kuin ne 
ovat vahvistettuina kehityspolitiikkaa 
koskevassa eurooppalaisessa 
konsensuksessa ja 
muutossuunnitelmassa, ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen sekä kestävän kehityksen 
alalla tehtyjen kansainvälisten 
sitoumusten täyttäminen ja erityisesti 
vuosituhannen kehitystavoitteiden ja 
niiden kansainvälisesti sovittujen 
myöhempien mukautusten saavuttaminen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 

2. Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
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markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

markkinamahdollisuudet ja kehitystarpeet
sekä odotettavissa oleva vaikutus. Nämä 
toimet kattavat muun muassa 
kehitysmaiden tutkimusvalmiuksien 
vahvistamiseen tähtäävät toimet ja niiden 
terveydenhuollon kaltaisten alojen 
erityistarpeisiin kohdennetut 
yhteistyötoimet, mukaan luettuina 
laiminlyötyihin tauteihin, epidemioihin, 
maatalouteen, kalastukseen ja 
ympäristöön liittyvä tutkimus.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan, myös ulko-
ja kehitysyhteistyöpolitiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koordinointipolitiikkaa harjoitetaan 
johdonmukaisesti maahanmuutto-, 
turvapaikka- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikkojen kanssa, jotta 
estetään aivovuoto kehitysmaista.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen.

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta julkista rahoitusta 
saavissa tieteellisissä julkaisuissa on 
yleisesti noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan sisältynyttä periaatetta, 
että tieteelliset julkaisut ovat vapaasti ja 
avoimesti käytettävissä verkossa 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi sekä 
tutkimustoimien tehokkuuden 
maksimoimiseksi. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla on edistettävä ohjelmasta 
rahoitetussa tutkimuksessa tuotetun tai 
kerätyn tieteellisen tiedon maksutonta 
avointa saatavuutta ja testattava sitä.
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
viestintään osoitetulla talousarviolla 
edistetään myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa viestintää siltä osin 
kun ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen 
tavoitteeseen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina, kuten kehitysmaista ja 
kolmansista maista peräisin olevat 
tutkijat;
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koska haasteet ovat luonteeltaan 
maailmanlaajuisia ja tiiviisti kytköksissä 
unionin ulkopolitiikkaan ja 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kolmansien 
maiden kanssa tehtävä strateginen 
yhteistyö on olennainen osa kutakin 
haastetta. Monialaista tukea 
kansainväliselle yhteistyölle annetaan 
myös erityistavoitteessa "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat".

(Komission tekstin liitteessä I olevan viimeisen kohdan (16 kohta) sanamuotoa on muutettu ja 
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siitä tehdään uusi 15 a kohta.)

Tarkistus 23

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, 
mukaan luettuina 
koulutusmahdollisuudet sekä sosiaalisten 
ja sivistyksellisten oikeuksien 
toteutuminen, 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.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.3. kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 

ERC pyrkii vuoteen 2020 mennessä 
osoittamaan, että parhaat tutkijat 
osallistuvat ERC:n kilpailuihin, että ERC:n 
rahoitus on johtanut suoraan 
korkealaatuisiin tieteellisiin julkaisuihin ja 
innovatiivisten teknologioiden ja ideoiden 
kaupallistamiseen ja soveltamiseen ja että 
ERC on merkittävästi edistänyt Euroopan 
tekemistä houkuttelevammaksi 
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ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää ja 
saavuttamaan parannuksia 
huippututkijoiden tukemiseen liittyvissä 
institutionaalisissa käytännöissä ja 
kansallisissa toimintavoissa.

ympäristöksi maailman parhaille 
tutkijoille. ERC pyrkii erityisesti saamaan 
aikaan mitattavissa olevan lisäyksen 
unionin osuudessa julkaisuista, jotka 
kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin 
yhteen prosenttiin julkaisuista. Lisäksi se 
pyrkii kasvattamaan huomattavasti 
rahoittamiensa Euroopan ulkopuolelta 
tulevien huippututkijoiden lukumäärää 
tukemalla kehitysmaista peräisin olevia 
nuoria tutkijoita ja saavuttamaan 
parannuksia huippututkijoiden tukemiseen 
liittyvissä institutionaalisissa käytännöissä 
ja kansallisissa toimintavoissa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3.3. kohta – b alakohta – 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 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, jotta 
tutkijat saavat tilaisuuden kouluttautua ja 
hankkia uutta tietämystä kolmansien 
maiden huippututkimusyksiköissä. Lisäksi 
tuetaan mahdollisuuksia aloittaa tutkijanura 
uudelleen tauon jälkeen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3.3. kohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 

Keskeisenä toimena on tukea lyhytaikaisia 
tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoja 



PE489.624v02-00 18/33 AD\911727FI.doc

FI

yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 
kolmansien maiden kanssa.

yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
suuryritysten, pk-yritysten ja muiden 
sosioekonomisten toimijoiden välisten 
kumppanuuksien puitteissa sekä 
Euroopassa että maailmanlaajuisesti. 
Tähän sisältyy yhteistyön edistäminen 
kolmansien maiden kanssa sekä erityisesti 
unionin ja keskitulotason maiden ja 
kehitysmaiden tieteellisten 
kumppanuuksien lujittaminen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4.3. kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.

Tavoitteena on tukea alan poliittisten 
päättäjien ja rahoituselinten välisiä 
kumppanuuksia, päätöksenteossa 
käytettäviä kartoitus- ja seurantavälineitä 
sekä myös kansainvälisiä yhteistyötoimia.
Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvää 
toimintaa tuetaan ja niitä kuullaan 
laadittaessa kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä koskevaa 
eurooppalaista strategiaa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 4.3. kohta – c alakohta –2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Samalla käsitellään myös 
tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä 
kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa 
esimerkiksi osana Afrikan ja EU:n 
yhteistä strategiaa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeissa 
"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
sekä unionin avaruuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista. 

Nämä toimet edistävät Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa 
"Innovaatiounioni", "Resurssitehokas 
Eurooppa", "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalisstrategia" asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Niillä edistetään myös 
avaruutta, terveyttä, ympäristöä, energiaa 
ja elintarviketurvaa koskevan unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamista ja 
näillä aloilla tehtyjen kansainvälisten 
sitoumusten täyttämistä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä, ja se varmistaa 
myös osaltaan unionin aseman 
huomattavana tekijänä kansainvälisellä 
näyttämöllä. Avaruustutkimus luo pohjan 
kaikille avaruudessa toteutettaville 
toimille, mutta se on nykyisin hajaantunut 
kansallisiin ohjelmiin, joita osa unionin 
jäsenvaltioista toteuttaa. Unionin tason 
koordinointia ja investointeja 
avaruustutkimukseen tarvitaan (vrt. SEUT-
sopimuksen 189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 

Avaruusteknologia on nopeasti kasvava 
ala. Se välittää monilla modernin 
yhteiskunnan aloilla elintärkeitä tietoja ja 
vastaa yhteiskunnan perustarpeisiin. Sen 
puitteissa käsitellään universaaleja 
tieteellisiä kysymyksiä ja 
maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, ja se varmistaa myös 
osaltaan unionin aseman huomattavana 
tekijänä kansainvälisellä näyttämöllä. 
Avaruustutkimus luo pohjan kaikille 
avaruudessa toteutettaville toimille, mutta 
se on nykyisin hajaantunut kansallisiin 
ohjelmiin, joita osa unionin jäsenvaltioista 
toteuttaa. Unionin tason koordinointia ja 
investointeja avaruustutkimukseen 
tarvitaan (vrt. SEUT-sopimuksen 
189 artikla) kilpailuaseman 
ylläpitämiseksi, unionin 
avaruusinfrastruktuurin, kuten Galileon, 
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Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde.

turvaamiseksi ja unionin tulevan roolin 
säilyttämiseksi avaruustutkimuksessa. 
Myös loppukäyttäjille tarjottavat 
innovatiiviset palvelut ja sovellukset, joissa 
käytetään avaruudesta saatavaa tietoa, ovat 
merkittävä kasvun ja työllisyyden lähde ja 
niillä edistetään esimerkiksi unionin 
ulkoisten tavoitteiden saavuttamista ja 
humanitaarisen kriisiavun ja ympäristön 
alalla tehtyjen kansainvälisten 
sitoumusten täyttämistä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.2. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Kiina ja Etelä-
Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 

Avaruus on tärkeä mutta usein näkymätön 
mahdollistava tekijä monille modernin 
yhteiskunnan kannalta olennaisille 
palveluille ja tuotteille, kuten 
navigoinnille, viestinnälle, sääennusteille ja 
maantieteelliselle tiedolle. Politiikan 
laatiminen ja täytäntöönpano 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla on entistä enemmän 
riippuvaista avaruudesta saatavista 
tiedoista. Maailmanlaajuinen 
avaruussektori kasvaa nopeasti ja laajenee 
uusille alueille (esim. Afrikka, Kiina ja 
Etelä-Amerikka). Euroopan teollisuus on 
nykyisin kaupallisiin ja tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien ensiluokkaisten 
satelliittien merkittävä viejä. Kiihtyvä 
maailmanlaajuinen kilpailu haastaa 
Euroopan aseman tällä alalla. On siis 
Euroopan etujen mukaista varmistaa, että 
sen teollisuus voi jatkossakin kukoistaa 
näillä kiivaasti kilpailluilla markkinoilla. 
Lisäksi eurooppalaisten 
tutkimussatelliittien kokoamat tiedot ovat 
johtaneet eräisiin viime vuosikymmenten 
tärkeimpiin tieteellisiin läpimurtoihin 
geotieteiden ja astronomian aloilla. Tämän 
ainutlaatuisen kapasiteetin ansiosta 
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Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Euroopan avaruussektori on keskeisessä 
asemassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin vastattaessa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3.3. kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille. Siitä 
tuetaan kaikenlaista innovointia, myös 
palveluita koskevaa, ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Tavoitteena on 
kehittää ja hyödyntää pk-yritysten 
innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Pk-yrityksiä tuetaan kautta koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman. Tähän tarkoitukseen 
käytetään pk-yrityksille kohdennettua 
välinettä, joka tarjoaa koko 
innovointisyklin kattavaa porrastettua ja 
saumatonta tukea. Pk-yrityksille 
kohdennettu väline on tarkoitettu 
kaikentyyppisille innovatiivisille pk-
yrityksille, joilla on vahva halu kasvaa, 
kehittyä ja laajentua ulkomaille ja jotka 
ulkomaanmarkkinoiden 
avautumisprosessissa soveltavat yritysten 
yhteiskunnallista vastuuta koskevaa 
politiikkaa, etenkin jos ne toimivat 
kehitysmaissa. Siitä tuetaan kaikenlaista 
innovointia, myös palveluita koskevaa, ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-
yritysten innovointipotentiaalia täyttämällä 
rahoitusaukko varhaisen vaiheen 
suuririskisessä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, edistämällä innovaatioiden 
syntymistä ja parantamalla 
tutkimustulosten kaupallistamista 
yksityisellä sektorilla.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.1. kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
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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.

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. Tutkimuksen 
innovatiiviset rahoitus- ja jakelumallit, 
esimerkiksi innovaatiopalkinnot, ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan vastata 
näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
jotta tutkijat Euroopassa ja muualla 
maailmassa voivat osallistua siihen 
mahdollisimman aktiivisesti ja 
tehokkaasti.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tartuntataudit (esim. HIV/AIDS, 
tuberkuloosi ja malaria) ovat 
maailmanlaajuinen huolenaihe. Ne
aiheuttavat 41 prosenttia maailman 1,5 
miljardista menetetystä 
sairastavuusvakioidusta elinvuodesta, joista 
8 prosenttia Euroopassa. Myös uusiin 
epidemioihin ja kasvavaan 
mikrobilääkeresistenssin uhkaan on 
valmistauduttava.

Tartuntataudit (esim. HIV/AIDS, 
tuberkuloosi, malaria ja laiminlyödyt 
sairaudet) aiheuttavat 41 prosenttia 
maailman 1,5 miljardista menetetystä 
sairastavuusvakioidusta elinvuodesta, joista 
8 prosenttia Euroopassa. Myös uusiin ja 
uusiutuviin epidemioihin ja kasvavaan 
mikrobilääkeresistenssin uhkaan on 
valmistauduttava. Tässä yhteydessä on 
otettava huomioon eläinten 
tartuntatautien erityisala ja muut eläinten 
terveyteen keskittyvät toimet, joita 
tuetaan.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
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kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
maailmanlaajuisesti parhaan mahdollisen 
terveyden varmistamiseksi kaikille
eurooppalaisille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin haasteisiin vastaamista, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja hyvinvointi-
innovaatioiden nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla.

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Asianmukaisilla 
Euroopan tason ja yhteistyössä kolmansien 
maiden kanssa tehtävillä tutkimus- ja 
innovointitoimilla voidaan ja pitää 
edesauttaa näihin maailmanlaajuisiin
haasteisiin vastaamista vaikuttaen näin 
myönteisesti vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
parantaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia ja viedä Eurooppa 
johtoasemaan terveys- ja 
hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
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muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi sekä 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisten tieteidenvälisten ja
monialaisten ryhmien 
maailmanlaajuiselle yhteistyölle, mukaan 
luettuina endeemisten alueiden tutkimus-
ja kehittämisvalmiudet.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2. kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla. 
Näihin sisältyvät pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen, 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, harvinaisten 
sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla. 
Näihin sisältyvät tutkijoiden 
kansainvälinen yhteistyö tarvittavan 
kriittisen massan ja asiantuntemuksen 
saavuttamiseksi, pitkäaikaisten 
kohorttitutkimusten kehittäminen ja 
kliinisten tutkimusten toteuttaminen, 
omiikka-tutkimuksen kliininen käyttö ja 
tieto- ja viestintäteknologian ja sen 
sovellusten kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, köyhyyteen 
liittyvien, laiminlyötyjen ja harvinaisten 
sekä ei-tarttuvien sairauksien 
diagnosoinnissa, ehkäisemisessä ja 
hoidossa ja tietotekniikka-avusteisen ja 
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itsenäisten elinratkaisujen tarjoamisessa.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2. kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Köyhyyteen liittyvät ja laiminlyödyt 
sairaudet ovat maailmanlaajuinen 
huolenaihe, ja tutkimuksen aukkoihin on 
puututtava potilaiden tarpeisiin 
perustuvan innovoinnin avulla. Tällaisten 
uusien ja uusiutuvien tartuntatautien 
yleistyminen Euroopan alueella johtuu 
usein ilmastonmuutoksesta ja ihmisten 
maailmanlaajuisesta liikkuvuudesta ja se 
korostaa yhdessä 
mikrobilääkeresistenssin kasvavan 
ongelman kanssa entisestään tarvetta 
soveltaa laaja-alaista kansainvälisesti 
koordinoitua lähestymistapaa ja lisätä 
julkista tukea näiden koko maailmassa 
vuosittain miljoonia kuolonuhreja 
vaativien sairauksien torjuntaa koskevaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2. kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta unionin tason toimilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus, tukea 
annetaan kaikentyyppisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin perustutkimuksesta 
tietämyksen muuntamisen kautta 
laajamittaisiin kokeisiin ja 
demonstrointitoimiin ja yksityisten 
investointien keräämiseen sekä sellaisten 
uusien tuotteiden, palvelujen ja 
laajennuskelpoisten ratkaisujen julkisiin ja 
esikaupallisiin hankintoihin, jotka ovat 

Jotta unionin tason toimilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus ja 
luotaisiin pitkän aikavälin etuja sen 
tavoitteille, tukea annetaan 
kaikentyyppisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin perustutkimuksesta 
tietämyksen muuntamisen kautta 
laajamittaisiin kokeisiin ja 
demonstrointitoimiin ja yksityisten 
investointien keräämiseen sekä sellaisten 
uusien tuotteiden, palvelujen ja 
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tarvittaessa yhteentoimivia ja joita tuetaan 
määritellyillä standardeilla ja/tai yhteisillä 
ohjeilla. Tämä koordinoitu eurooppalainen 
toiminta edistää eurooppalaisen 
tutkimusalueen käynnissä olevaa 
kehittämistä. Siinä luodaan tarvittaessa 
yhteyksiä toimiin, joita on kehitetty 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa 
ja aktiivisena ja terveenä ikääntymistä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden puitteissa.

laajennuskelpoisten ratkaisujen julkisiin ja 
esikaupallisiin hankintoihin, jotka ovat 
tarvittaessa yhteentoimivia ja joita tuetaan 
määritellyillä standardeilla ja/tai yhteisillä 
ohjeilla. Tämä koordinoitu eurooppalainen 
toiminta edistää eurooppalaisen 
tutkimusalueen käynnissä olevaa 
kehittämistä. Siinä myös tarvittaessa 
täydennetään ja luodaan synergiaa 
sellaisten toimien kanssa, joita on 
kehitetty Kansanterveys kasvun tukena 
-ohjelmassa, aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden puitteissa sekä 
neuvoston päätelmissä, jotka koskevat 
EU:ta ja globaalia terveyttä sekä unionin 
ulkoisia ohjelmia ja kansainvälisiä 
sitoumuksia globaalin terveyden alalla.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3. kohta – 5 alakohta

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 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon sekä köyhyyteen
liittyvät tekijät), terveyden edistämisen ja 
tautien ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
uusien ja parempien ehkäisevien 
rokotteiden ja hoitomuotojen
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; mukautettujen hoitojen 
kehittäminen ja tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin, mukaan luettuina 
psykososiaaliset näkökohdat; 
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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.

sääntelymenettelyjen parantaminen ja 
pääsyyn liittyvien toimien tukeminen;
terveystietojen parempi kerääminen ja
hyödyntäminen; standardoidut 
tiedonanalyysitekniikat; aktiivinen ja 
terveenä 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 sekä 
terveyserojen ja eriarvoisuuden 
vähentäminen näyttöön perustuvalla 
päätöksenteolla ja parhaiden käytäntöjen 
jakamisella sekä innovatiivisilla 
tekniikoilla ja lähestymistavoilla erityisesti 
tutkimuksen rahoituksen ja sen tulosten 
jakamisen alalla, jotta voidaan jakaa 
tietoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat 
innovointia näillä aloilla. Kaikissa näissä 
toimissa on otettava asianmukaisesti 
huomioon sukupuolianalyysi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3. kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voitaisiin vastata Euroopan 
terveydenhoitoalan tulevaisuuden 
haasteisiin ja turvata edellä mainitut 
tavoitteet, tämän alan tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan olisi osoitettava 
riittävästi unionin rahoitusta. 

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1. kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista. 

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.2. kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 
innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus "Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys", yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 
2020-biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, maailmanlaajuista 
elintarviketurvaa, biologista 
monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä 
koskevat kansainvälisesti sovitut 
sitoumukset, kasvinterveysstrategiat, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
strategiat sekä ympäristön, terveyden ja 
turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Koko syklin 
perustutkimuksesta innovointiin parempi 
integrointi asiaan liittyviin unionin 
politiikkoihin kasvattaa huomattavasti 
niiden lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, 
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biotalouden markkinoita. parantaa yhteiskunnallista merkittävyyttä, 
tarjoaa terveellisiä elintarvikkeita ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3. kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tavoitteena on varmistaa globaalisti 
riittävät elintarvikkeiden, rehun, 
biomassan ja muiden raaka-aineiden 
toimitukset samalla kun turvataan 
luonnonvarat Euroopan unionin sisällä ja 
sen ulkopuolella ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen sekä maananastuksen 
torjuminen kehitysmaissa. Toimissa 
keskitytään maailmanlaajuisesti
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.
Karjan terveyteen ja käsittelyyn 
kiinnitetään huomiota, mukaan luettuina 
rokotukset ja trooppisten sekä muiden 
tautien hoito.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.2. kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisellä näyttämöllä unionin 
tasolla toteutetut toimet luovat kriittisen 
massan, jota tarvitaan herättämään muiden 

Kansainvälisellä näyttämöllä unionin 
tasolla toteutetut toimet luovat kriittisen 
massan, jota tarvitaan herättämään muiden 
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teknologiajohtajien mielenkiinto ja 
synnyttämään kansainvälisiä 
kumppanuuksia, jotka edistävät unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Niiden ansiosta 
kansainvälisten kumppaneiden on 
helpompi olla vuorovaikutuksessa unionin 
kanssa sellaisten yhteisten toimien 
kehittämiseksi, jotka ovat kummankin 
osapuolen edun mukaisia ja tuovat 
molemmille hyötyä.

teknologiajohtajien mielenkiinto ja 
synnyttämään kansainvälisiä 
kumppanuuksia, jotka edistävät unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Niiden ansiosta 
kansainvälisten kumppaneiden on 
helpompi olla vuorovaikutuksessa unionin 
kanssa sellaisten yhteisten toimien 
kehittämiseksi, jotka ovat kummankin 
osapuolen edun mukaisia ja tuovat 
molemmille hyötyä. Tässä yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota unionin 
aloitteisiin ja kansainvälisiin 
sitoumuksiin, jotka koskevat energian 
yleismaailmallista saatavuutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastonmuutoksen rajoittamista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.1. kohta – 7 alakohta

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 

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 ja avoimempaa
lähestymistapaa kolmansien maiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön sekä 
kohdennettujen toimien toteuttamista 
kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi ja 
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tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

tukemiseksi. Lisäksi koska 
turvallisuuspolitiikan tulisi olla 
vuorovaikutuksessa erilaisten 
sosiaalipolitiikkojen kanssa, turvallisuuden 
tutkimuksen yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden vahvistaminen on myös 
tärkeä osa tätä haastetta.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.3. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja, joihin 
otetaan mukaan kolmansia maita. 
Erityistä tukea annetaan eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja innovoinnin puite-
edellytysten kehittämiseen.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.2. kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) johdonmukaisen ja tehokkaan 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa.

(d) johdonmukaisen ja tehokkaan 
yhteistyön edistäminen kolmansien maiden 
kanssa, mukaan luettuna tutkimustulosten 
ja tietojen saatavuus.



AD\911727FI.doc 33/33 PE489.624v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma “Horisontti 2020” (2014–
2020)

Viiteasiakirjat COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
13.12.2011

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE
10.5.2012

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Bill Newton Dunn
27.3.2012

Valiokuntakäsittely 10.7.2012

Hyväksytty (pvä) 3.9.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

23
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Phil Prendergast


