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LYHYET PERUSTELUT

Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteena on panna täytäntöön innovaatiounioni-
lippulaivahanke, keskittyä nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä vahvistaa alhaalta ylös 
ja ylhäältä alas tapahtuvan tutkimuksen sekä kaupallistamisen välisiä yhteyksiä, kuten 
ohjelman kanssa annetussa komission tiedonannossa mainitaan. Lisäksi pyritään edelleen 
yksinkertaistamaan ja lisäämään pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista. 
Yhteiskunnallisista haasteista monet ovat ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan toimialaan liittyviä, esimerkiksi ilmasto, resurssitehokkuus, 
puhdas energia ja liikenne, terveys ja elintarviketurva. Valmistelija suhtautuu komission 
ehdotuksiin erittäin myönteisesti, mutta toivoo, että joihinkin käsiteltyihin näkökohtiin 
paneuduttaisiin enemmän.
Käsiteltävänä olevassa lausunnossa valmistelija piti kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
parhaana tapana lisätä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ensisijaisina pitämien tavoitteiden ja toimien painoarvoa. Tämä ensimmäinen 
mietintö olisi myös nähtävä keskustelunavauksena tästä monimutkaisesta ohjelmasta, jolla on 
ratkaiseva merkitys kestävän ja ympäristön huomioon ottavan talouskasvun lisäämiselle 
Euroopan unionissa siten, että samalla edistetään tervettä yhteiskuntaa. 
Lausunnossa keskitytään pääasiassa yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ehdotetaan joidenkin 
terveyteen, elintarviketurvallisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvien näkökohtien 
vahvistamista.

Terveys 
Kun pidetään mielessä se huomattava lisäarvo, jonka kantasolututkimus tuo innovatiivisiin 
hoitomuotoihin esimerkiksi regeneratiivisessa hoidossa, sitä olisi tuettava edelleen ja etsittävä 
olemassa olevia vaihtoehtoja alkioiden kantasoluille, ja tässä yhteydessä olisi kuitenkin 
pidettävä mielessä eettiset huolenaiheet. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota sairauksien 
hoitoa koskevaan tutkimukseen ja innovointiin. Infektiosairauksia ja harvinaisia sairauksia 
koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen myönnettävää julkista rahoitusta olisi lisättävä, ja 
tietämyksen jakamista olisi edistettävä. Potilaiden tarpeiden olisi ohjattava terveysalan 
innovointia ja T&K-rahoitusta. Lisäksi olisi myönnettävä tarpeeksi rahoitusta 
ympäristöterveyttä koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innovointiin. 

Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvaan liittyviä yhteiskunnallisia haasteita ehdotetaan lavennettaviksi niin, että ne 
kattaisivat kaikki elintarviketurvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Ilmasto ja ympäristö 
Olisi seurattava säännöllisesti ja tehokkaasti, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat ovat tasapainossa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Olisi lisättävä 
uusiutuville energiamuodoille annettavaa tukea. Uusiutuvien energiamuotojen tehokkuuden 
lisääminen voi tehdä niistä taloudellisesti houkuttelevampia ja torjua samalla 
ilmastonmuutosta sekä vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja edistää vähän 
hiilidioksidipäästöjä synnyttävää taloutta.

Horisontti 2020 -puiteohjelma on ratkaisevan tärkeä, ja se voisi auttaa EU:ta vähentämään 
entisestään ympäristön ja terveyden kannalta haitallisia kaasu- ja hiukkaspäästöjä 
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aiheuttamatta minkäänlaisia rasitteita teollisuudenaloille tai jäsenvaltioille. 

Horisontaaliset näkökohdat 
Innovaatiounionia ja tutkimuksen tehostamista koskevien lippulaiva-aloitteiden tavoitteet on 
kytkettävä paremmin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ja tämä on sisällytetty lausuntoon. 
Jotta tutkimusta ja kehittämistä sekä innovointia koskevista hankkeista saataisiin paras 
mahdollinen hyöty kaikkialla EU:ssa, olisi seurattava tarkasti, että Horisontti 2020 
-puiteohjelma täydentää muuta EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusta. Lisäksi ehdotetaan pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumisen lisäämistä, sillä pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
edistää ympäristön huomioon ottavaa ja kestävää talouskasvua. Lisäksi mietinnössä puututaan 
yhteen tärkeään näkökohtaan, joka koskee Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoa mittaavia suorituskykyindikaattoreita. 
Muut tarkistukset, jotka koskevat tutkimusmäärärahojen jakautumista ja innovaatioketjun 
tavoitteita sekä yksinkertaistamista, on jätetty käsiteltäviksi sen jälkeen, kun ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on keskustellut tuonnempana 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistetaan kyseisen puiteohjelman
yleinen tavoite, painopisteet sekä 
erityistavoitteiden ja toteutettavien toimien 
pääpiirteet, kun taas erityisohjelmassa olisi 
määriteltävä kullekin osalle erityisten 
toimien erityistavoitteet ja pääpiirteet. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettuja täytäntöönpanomääräyksiä, 
myös eettisiä periaatteita koskevia 
määräyksiä, sovelletaan täysimääräisesti 
tähän erityisohjelmaan.

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistetaan kyseisen puiteohjelman 
yleinen tavoite, painopisteet sekä 
erityistavoitteiden ja toteutettavien toimien 
pääpiirteet, kun taas erityisohjelmassa olisi 
määriteltävä kullekin osalle erityisten 
toimien erityistavoitteet ja pääpiirteet. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettuja täytäntöönpanomääräyksiä, 
myös eettisiä periaatteita koskevia 
määräyksiä, sovelletaan täysimääräisesti 
tähän erityisohjelmaan. Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskeviin tiedotus- ja 
viestintätoimiin pääsy, myös tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevan 
viestinnän saatavuus, edellyttää tiedon 
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tarjoamista kaikkien helposti käytettävissä 
olevassa muodossa. Näitä ovat muun 
muassa isokirjoitus, pistekirjoitus, 
helppolukuinen teksti, ääni- ja 
videotiedostot ja sähköiset tiedostot.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on polttava 
tarve kannustaa yksityistä sektoria 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
tukemiseksi. Ohjelman II osalla
"Teollisuuden johtoasema" olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin teollisuusteknologioihin liittyvää
huipputason tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin.

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi erityisesti 
ympäristöystävällisen teollisuuden alalla
on polttava tarve kannustaa yksityistä 
sektoria tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 
tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
tukemiseksi. Ohjelman II osalla
"Teollisuuden johtoasema" olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin, erityisesti 
ympäristöystävällisiin,
teollisuusteknologioihin liittyvää
laadukasta tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset (11) Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 



PE487.909v02-00 6/77 AD\913295FI.doc

FI

haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
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.

haasteet" olisi tehostettava tutkimuksen ja 
innovoinnin mahdollisuuksia ratkaista 
keskeiset yhteiskunnalliset haasteet 
tukemalla huipputason tutkimus- ja 
innovointitoimia. Kyseiset toimet olisi 
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
sekä turvallisten ja innovatiivisten 
yhteiskuntien kehittämistä.

Tarkistus 4

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 

(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 
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ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.

ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa. 
Komission olisi pyrittävä välttämään 
mahdollisia päällekkäisyyksiä unionin 
muista ohjelmista rahoitettavien toimien
ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien toimien välillä ja 
mahdollisuuksien mukaan kansallisella 
tasolla toteutettavien toimien sekä 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettujen toimien välillä. Innovoinnin ja 
tutkimuksen kannustamisessa olisi 
keskityttävä kyseisten politiikanalojen 
välisiin synergioihin, koska kokemus 
osoittaa, että joissain tapauksissa 
yhteiskunnallisia ongelmia voidaan 
ratkaista vain monimutkaisilla ja 
integroiduilla ratkaisuilla.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Tietoa koskeva tiede ja teknologia. 
Biotieteet, terveys, maapallo, ympäristö, 
luonnonvarat ja elintarviketurva;

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) Yhteiskuntatieteet, taloustiede ja 
humanistiset tieteet. Demografiset 
haasteet, koulutus, alueelliset kysymykset, 
hallinto, kulttuuri, digitaalinen sisältö, 
humanistiset tieteet, kulttuuriperintö ja 
aineetonta todellisuutta koskeva tietämys;
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vahvistetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin tuottaman tiedon siirtämistä 
koulutusjärjestelmän kaikille tasoille;

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" edistetään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa vahvistetun 
painopisteen saavuttamista tutkimusta, 
teknologista kehitystä, demonstrointia ja 
innovointia koskevilla toimilla, joilla 
pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Ohjelman III osalla "Yhteiskunnalliset 
haasteet" edistetään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa vahvistetun 
painopisteen saavuttamista tutkimusta, 
teknologista kehitystä, demonstrointia ja 
innovointia koskevilla toimilla ja niihin 
liittyvillä sosioekonomisilla toimilla, joilla 
pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Tarkistus 9

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 sekä ikääntyvien 
itsenäisyyden säilyttämistä tukevia 
ratkaisuja;
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa;

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa erityisesti 
uusiutuvien energiamuotojen alalla 
tehtävän innovoinnin kautta;

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous sekä 
raaka-aineiden kestävä saatavuus, jotta 
koko maailman väestönkasvun asettamat 
tarpeet täytetään planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajallisuus 
huomioon ottaen;

(e) saavutetaan resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous, otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ekosysteemin rakenteen 
muutokseen sekä saavutetaan raaka-
aineiden kestävä saatavuus, jotta koko 
maailman väestönkasvun asettamat tarpeet 
täytetään planeettamme luonnonvarojen 
kestokyvyn rajallisuus huomioon ottaen;

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sopeudutaan haasteisiin, joita 
ilmastonmuutoksen negatiiviset 
vaikutukset veden kiertokululle, luonnon 
monimuotoisuudelle ja luonnonvarojen 
hallinnalle aiheuttavat;
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) edistetään johdonmukaisuutta 
kaupunki- ja maaseutualueiden välisessä 
suhteessa, jotta voitaisiin parantaa 
ympäristön kestävyyttä;

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) tunnistetaan tutkimustarpeita ja 
ensisijaisia, yhteiskunnan kannalta 
hyödyllisiä tutkimuskohteita luomalla 
keskustelufoorumeita 
kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden 
käyttöön ja varmistetaan 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
tutkimusohjelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin, mikä on 
olennaista yhteiskunnallisia haasteita 
ajatellen;

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) hyödynnetään yhteiskunnassa 
tarjolla olevan tiedon monimuotoisuutta 
ja edistetään sosiaalista innovointia 
osallistavaa tutkimusta tukevilla 
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lähestymistavoilla;

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetun I, II ja III osan 
täytäntöönpanoa koskevissa työohjelmissa 
on vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaiskustannukset, mukaan lukien 
soveltuvin osin ohjeelliset tiedot ilmastoon 
liittyvien kustannusten määrästä. Niissä on 
myös oltava kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kullekin toimelle 
kohdennettavasta määrästä, alustava 
täytäntöönpanoaikataulu sekä 
monivuotinen lähestymistapa ja strategiset 
suuntaviivat täytäntöönpanoa seuraaville 
vuosille. Niissä on mainittava avustusten 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
Niiden on mahdollistettava alhaalta 
ylöspäin etenevät lähestymistavat 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
innovatiivisilla tavoilla.

Edellä 2 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetun I, II ja III osan 
täytäntöönpanoa koskevissa työohjelmissa 
on vahvistettava tavoitteet, odotettavat 
tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja 
kokonaiskustannukset, mukaan lukien 
soveltuvin osin ohjeelliset tiedot ilmastoon 
liittyvien kustannusten määrästä. Niissä on 
myös oltava kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kullekin toimelle 
kohdennettavasta määrästä, alustava 
täytäntöönpanoaikataulu sekä 
monivuotinen lähestymistapa ja strategiset 
suuntaviivat täytäntöönpanoa seuraaville 
vuosille. Niissä on mainittava avustusten 
painopisteet, olennaiset arviointiperusteet 
ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä.
Niiden on soveltuvin osin mahdollistettava
sekä strategiset ylhäältä alaspäin että
alhaalta ylöspäin etenevät lähestymistavat 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
innovatiivisilla tavoilla.

Perustelu

Joillekin tutkimuksen aloille sopii löyhästi koordinoitu alhaalta ylöspäin etenevä 
lähestymistapa, kun taas joillakin aloilla tarvitaan kokonaisvaltaista strategista ajattelua ja 
tiukkaa ylhäältä alaspäin toteutettua koordinointia. Systeemibiologian ja vastaavien 
tutkimusalueiden lisääntynyt painotus Horisontti 2020 -puiteohjelmassa edellyttää ylhäältä 
alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Tutkimuksen ja innovoinnin välistä 
suhdetta lujittavat välineet. 
Rakennerahastoista on tuettava ohjelmia 
"osaavat alueet" ja "älykäs 
erikoistuminen", ja molemmat välineet on 
sijoitettava eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen, jotta voitaisiin luoda 
objektiiviset huippuosaamista arvioivat 
indikaattorit.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointiprosessille ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä.

Pääsihteerin valitsee komissio 
rekrytointiprosessilla, johon osallistuu 
erityinen hakukomitea, neljän vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran. Rekrytointimenettelylle ja 
valitulle ehdokkaalle on saatava tieteellisen 
neuvoston hyväksyntä. Ennen kyseisen 
menettelyn loppuun saattamista komissio 
toimittaa kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, jotka 
varaavat itselleen oikeuden esittää 
kantansa valitusta ehdokkaasta.

Perustelu

Taataan ERC:n pääsihteerin nimitysmenettelyn avoimuus. 

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Pääsihteeri toimii tieteellisen neuvoston 
puheenjohtajana, varmistaa sen johtavan 
aseman ja suhteet erityiseen 
täytäntöönpanorakenteeseen ja edustaa sitä 
maailman tiedefoorumeilla.

Pääsihteeri toimii tieteellisen neuvoston 
puheenjohtajana, varmistaa sen johtavan 
aseman ja suhteet erityiseen 
täytäntöönpanorakenteeseen, on vastuussa 
toiminnasta komission alaisuudessa ja 
edustaa sitä maailman tiedefoorumeilla.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuorat 
toimet toteutetaan varainhoitoasetuksessa 
säädetyillä rahoitusmuodoilla, ennen 
kaikkea avustuksilla, palkinnoilla, 
hankinnoilla ja rahoitusvälineillä. Kaikkia 
rahoitusmuotoja käytetään joustavalla 
tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yleisissä ja erityistavoitteissa. Niiden 
käyttö määräytyy kyseessä olevan 
erityistavoitteen tarpeiden ja 
ominaispiirteiden perusteella. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuorat 
toimet toteutetaan varainhoitoasetuksessa 
säädetyillä rahoitusmuodoilla, ennen 
kaikkea avustuksilla, palkinnoilla, 
hankinnoilla ja rahoitusvälineillä. Kaikkia 
rahoitusmuotoja käytetään joustavalla 
tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yleisissä ja erityistavoitteissa. Niiden 
käyttö määräytyy kyseessä olevan 
erityistavoitteen tarpeiden ja 
ominaispiirteiden perusteella. Pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä rahoitettaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
määrärahojen saamista ja tietojen 
toimittamisvelvoitteita koskevien 
menettelyjen yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1. kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
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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.

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. Horisontti 2020 
-rakenteen olisi oltava joustava, jotta 
voidaan järjestää yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia, jotka järjestetään ja rahoitetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman eri 
haasteiden ja osien yhteydessä.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1. kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen.
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen.
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
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yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

yrittäjillä ja yrityksillä, erityisesti pienillä 
ja keskisuurilla yrityksillä, on 
mahdollisuus esittää valitsemiaan 
läpimurtoratkaisuja.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1. kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. resurssitehokkuus,
kestävyys, ilmastonmuutos sekä meritieteet 
ja -teknologia.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.2. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
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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.

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, uusiutuvien 
energiamuotojen edistäminen, näyttöön 
pohjautuvan liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2. alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suurimmat yhteiskunnalliset haasteet 
eivät ole abstrakteja, vaan niillä on 
alueellinen ulottuvuus. Lisäksi 
kaupunkeja koskevien luovuuteen, 
innovointiin sekä yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin liittyvien 
merkittävien ongelmien vuoksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaupunkien tilanteeseen ja alueelliseen 
ulottuvuuteen.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.3. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
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pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä.
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin
15 prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä.
Tällaisen integroidun lähestymistavan 
odotetaan johtavan siihen, että noin
20 prosenttia niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.5. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä.

Yksi tärkeimmistä unionin tasolla 
rahoitetusta tutkimuksesta ja innovoinnista 
saatavista lisäarvoista on mahdollisuus 
tiedottaa ja levittää tuloksia koko 
mantereella ja lisätä siten niiden 
vaikutusta. Kaikkiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteisiin kuuluu 
näin ollen kohdennettu tuki tulosten 
levittämiselle (joka voi tapahtua esim. 
tarjoamalla avoin pääsy tutkimustuloksiin), 
tiedottamiselle ja vuoropuhelulle. 
Erityisesti painotetaan tulosten 
tiedottamista loppukäyttäjille, kansalaisille, 
kansalaisjärjestöille, tuotannonaloille ja 
poliittisille päättäjille. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoverkkoja tähän tarkoitukseen. 
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavilla 
tiedotustoimilla pyritään myös lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta siitä, miten 
tärkeitä tutkimus ja innovointi ovat. 
Tiedotuskanavina voidaan käyttää 
julkaisuja, erilaisia tilaisuuksia, 
tietovarastoja, tietokantoja, verkkosivuja 
tai sosiaalisen median kohdennettua 
käyttöä. Tiedonsaannin helpottamiseksi ja 
sellaisen välineen kehittämiseksi, joka 
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sisältää kaiken tiedeyhteisön vaatiman 
tiedon, sekä avoimuuden vaatimus 
huomioon ottaen digitaalista Cordis-
palvelua pitäisi uudistaa selkeämmäksi ja 
joustavammaksi.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi toteutetaan monenlaisia 
kohdennettuja toimia noudattamalla 
kansainvälisessä yhteistyössä strategista 
lähestymistapaa yhteisiin etuihin ja 
keskinäiseen hyötyyn pohjautuen ja 
edistämällä jäsenvaltioiden toimien välistä 
koordinointia ja synergiaa. Tähän kuuluu 
mekanismi, jolla tuetaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Lisäksi toteutetaan monenlaisia 
kohdennettuja toimia noudattamalla 
kansainvälisessä yhteistyössä strategista
ylhäältä alaspäin etenevää
lähestymistapaa yhteisiin etuihin ja 
keskinäiseen hyötyyn pohjautuen ja 
edistämällä jäsenvaltioiden toimien välistä 
koordinointia ja synergiaa. Tähän kuuluu 
mekanismi, jolla tuetaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja ohjelmien 
yhteisrahoittamisen mahdollisuutta 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Perustelu

Joillekin tutkimuksen aloille sopii löyhästi koordinoitu alhaalta ylöspäin etenevä 
lähestymistapa, kun taas joillakin aloilla tarvitaan kokonaisvaltaista strategista ajattelua ja 
tiukkaa ylhäältä alaspäin toteutettua koordinointia. Systeemibiologian ja vastaavien 
tutkimusalueiden lisääntynyt painotus Horisontti 2020 -puiteohjelmassa edellyttää ylhäältä 
alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
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yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtääviä lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevien kliinisten 
tutkimusten osalta;

yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin sekä 
laiminlyötyjen sairauksien torjumiseen 
tähtääviä lääketieteellisiä toimenpiteitä 
koskevien vaiheiden I–IV kliinisten 
tutkimusten osalta, myönnetään siihen 
riittävästi rahoitusta ja laajennetaan se 
koskemaan myös muita kehittyviä alueita;

Perustelu

Köyhyyteen liittyviä ja laiminlyötyjä sairauksia sekä yhtäaikaisesti esiintyviä tartuntoja on 
myös Afrikan ulkopuolisissa kehitysmaissa (esimerkiksi Chagasin tauti Latinalaisessa 
Amerikassa tai leishmaniaasi Aasiassa), joten maantieteellistä soveltamisalaa olisi syytä 
laajentaa. Tämä varmistaisi myös sen, että voidaan käyttää muualla tehdyn tutkimuksen 
synergiavaikutuksia, jotta terveydenhoitoon liittyvät tuotteet saataisiin nopeammin saataville. 
Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuuteen (EDCTP) olisi myös 
myönnettävä riittävät määrärahat, jotta voidaan varmistaa sen tehokkuus.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020
-strategian ja innovaatiounionin 
tavoitteiden edistäminen edellyttää 
ratkaisuja, jotka ovat luonteeltaan 
monitieteellisiä ja jotka koskevat sen 
vuoksi useita Horisontti 2020
-puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön.
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyy 
erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan 
tällaisia monialaisia toimia esim. 
niputtamalla niiden budjetit yhteen. Tällöin 
on esim. mahdollisuus siihen, että 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020
-strategian ja innovaatiounionin sekä 
resurssitehokkuuden tavoitteiden 
edistäminen edellyttää ratkaisuja, jotka 
ovat luonteeltaan monitieteellisiä ja jotka 
koskevat sen vuoksi useita Horisontti 2020
-puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön.
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyy 
erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan 
tällaisia monialaisia toimia esim. 
niputtamalla niiden budjetit yhteen. Tällöin 
on esim. mahdollisuus siihen, että 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
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mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
osalta sovelletaan rahoitusvälineitä ja pk-
yrityksille kohdennettua välinettä koskevia 
säännöksiä.

mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
osalta sovelletaan rahoitusvälineitä ja pk-
yrityksille kohdennettua välinettä koskevia 
säännöksiä.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede,
ennustettavammat ja ihmisen kannalta 
merkittävät turvallisen testauksen, 
riskinarvioinnin ja terveystutkimuksen 
välineet, kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Tarkistus 32
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede,
kasvigeenitekniikka, kevyiden ajoneuvojen 
kehittyneet materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
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synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, energian varastointi,
älykkäät liikennejärjestelmät, 
ilmastotoimien valtavirtaistaminen, 
nanolääketiede, kevyiden ajoneuvojen 
kehittyneet materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet.
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Tämä on 
välttämätöntä, jotta eurooppalainen 
tutkimusalue voisi lujittua ja jotta 
innovaatiounionilla, digitaalistrategialla ja 
muilla EU 2010 -lippulaiva-aloitteilla 
voitaisiin saavuttaa tuloksia. Lisäksi 
vastuullinen tutkimus ja innovointi 
edellyttävät, että parhaisiin ratkaisuihin 
päästään sellaisten kumppanien välisellä 
yhteistoiminnalla, joilla on eri näkökohdat 
mutta samat edut.

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Tämä on 
välttämätöntä, jotta eurooppalainen 
tutkimusalue voisi lujittua ja jotta 
innovaatiounionilla, resurssitehokkaalla 
Euroopalla, digitaalistrategialla ja muilla 
EU 2010 -lippulaiva-aloitteilla voitaisiin 
saavuttaa tuloksia. Lisäksi vastuullinen 
tutkimus ja innovointi edellyttävät, että 
parhaisiin ratkaisuihin päästään sellaisten 
kumppanien välisellä yhteistoiminnalla, 
joilla on eri näkökohdat mutta samat edut.
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Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, kunhan määritellyt 
arviointiperusteet täytetään. Tällaisia 
voivat olla esim. tieto- ja 
viestintäteknologian kumppanuudet 
fotoniikan ja robotiikan aloilla sekä 
kestävän prosessiteollisuuden, biopohjaisen 
teollisuuden sekä merirajojen valvonnan 
turvallisuustekniikkojen kumppanuudet.

Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
voidaan käynnistää muita julkisen sektorin 
sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuuksia, myös 
tuotekehityskumppanuuksia, kunhan 
määritellyt arviointiperusteet täytetään.
Tällaisia voivat olla esim. tieto- ja 
viestintäteknologian kumppanuudet 
fotoniikan ja robotiikan aloilla sekä 
kestävän prosessiteollisuuden, biopohjaisen 
teollisuuden, lääkealan, etälääketieteen ja 
kotihoitolaitealan sekä merirajojen 
valvonnan turvallisuustekniikkojen 
kumppanuudet.

Perustelu

Tuotekehityskumppanuudet voivat olla suureksi avuksi köyhyyteen liittyvien ja laiminlyötyjen 
sairauksien kohdalla. Nämä sairaudet koettelevat pääasiassa köyhempien maiden väestöä, 
mikä vähentää lääkeyritysten intoa kehittää innovatiivisia tuotteita näistä sairauksista 
kärsiville ihmisille. Horisontti 2020 -puiteohjelma voi omalta osaltaan edistää tämän 
markkinoilla olevan epäkohdan korjaamista.

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1.1. kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ERC:n pääsihteeri ja tieteellisen 
neuvoston jäsenet hoitavat tehtäväänsä 
ainoana ja täysipäiväisenä 
toimeksiantonaan. 

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ERC:n avoimuus ja riippumattomuus, on tarpeen määrittää 
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vaatimukset ammattitaitoa edellyttävien tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 1.3. kohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle ERC:n toimien 
täytäntöönpanosta.

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ERC:n 
toimien täytäntöönpanosta.

Perustelu

Varmistetaan ERC:n toiminnan mahdollisimman laaja avoimuus ja parempi seuranta.

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I osa – 2.3. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä haastetta koskevat tutkimusaloitteet 
ovat tiedepainotteisia, laajamittaisia, 
monialaisia ja ne rakentuvat yhteisen 
visionäärisen tavoitteen ympärille. Niillä 
pyritään ratkaisemaan suuret tieteelliset ja 
teknologiset haasteet yhteistyössä useiden 
erilaisten tiedealojen, yhteisöjen ja 
ohjelmien kanssa. Tieteen kehittyminen 
muodostaa vahvan ja laajan perustan 
tuleville teknologisille innovaatioille ja 
taloudelliselle hyödyntämiselle sekä tuottaa 
uudenlaisia hyötyjä yhteiskunnalle. Niiden 
luonteen ja suuruuden vuoksi ne voidaan 
toteuttaa ainoastaan monikerroksisilla ja 
jatkuvilla toimilla (jotka kestävät noin 10 
vuotta).

Tätä haastetta koskevat tutkimusaloitteet 
ovat tiedepainotteisia, laajamittaisia, 
monialaisia ja ne rakentuvat yhteisen 
visionäärisen tavoitteen ympärille. Niillä 
pyritään ratkaisemaan suuret tieteelliset ja 
teknologiset haasteet yhteistyössä useiden 
erilaisten tiedealojen, yhteisöjen ja 
ohjelmien kanssa, ja käsittelemään 
tutkimuksen lähestymistavoissa 
tapahtuvia paradigman muutoksia.
Tieteen kehittyminen muodostaa vahvan ja 
laajan perustan tuleville teknologisille 
innovaatioille ja taloudelliselle 
hyödyntämiselle sekä tuottaa uudenlaisia 
hyötyjä yhteiskunnalle. Niiden luonteen ja 
suuruuden vuoksi ne voidaan toteuttaa 
ainoastaan monikerroksisilla ja jatkuvilla 
toimilla (jotka kestävät noin 10 vuotta).

Tarkistus 39
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Useissa 
innovatiivisissa tuotteissa on käytetty 
hyödyksi useita näitä teknologioita yhtä 
aikaa yksittäisinä tai integroituina osina.
Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Keskeinen osa erityistavoitetta
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät ja ekoinnovointi.
Useissa innovatiivisissa tuotteissa on 
käytetty hyödyksi useita näitä teknologioita 
yhtä aikaa yksittäisinä tai integroituina 
osina. Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä.
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta.
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1 kohta – 9 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ennustettavampien ja ihmisen kannalta 
merkittävien turvallisen testauksen, 
riskinarvioinnin ja terveystutkimuksen 
välineiden kehittäminen edelleen ja 
niiden käyttöönottaminen;

Tarkistus 41
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.1. kohta – 1.1.1. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
nano-bio-järjestelmät, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

Tavoitteena on säilyttää Euroopan 
johtoasema ja lisätä sitä edelleen 
teknologioissa, jotka liittyvät älykkäisiin 
sulautettuihin komponentteihin ja 
järjestelmiin. Niihin kuuluvat myös mikro-
nano-bio-järjestelmät, in vitro -välineillä 
tehtävät laajat kartoitukset, ihmiseen 
asennettavat mikrosirut, virtuaaliset 
elimet ja muut laskennallisen 
systeemibiologian sovellukset, orgaaninen 
elektroniikka, laajan pinta-alan integrointi, 
esineiden internetiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien kehittyneiden palvelujen 
tarjoamista tukevat alustat, älykkäät 
integroidut järjestelmät, järjestelmien 
järjestelmät ja monimutkainen 
järjestelmäsuunnittelu.

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.3. kohta – 1.3.5. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uusiutuvien energiamuotojen 
tehokkuutta lisäävät materiaalit. 
Sellaisten uusien tuotteiden ja sovellusten 
kehittäminen, jotka lisäävät uusiutuvien 
energiamuotojen, esimerkiksi 
aurinkosähkön, aurinkolämmön ja 
tuuliturbiinien, tehokkuutta.

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.4. kohta – 1.4.1. alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan) 
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut 
jne.) ja niiden täytäntöönpano helpottuvat.

Tavoitteena on luoda perusta 
eurooppalaiselle tuotannonalalle, jotta se 
pysyy innovaation eturintamassa myös 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä 
edellyttää synteettisen biologian, 
bioinformatiikan ja systeemibiologian 
kaltaisten esiin nousevien välineiden 
kehittämistä ja sitä, että bioteknologian 
lähentymistä nanoteknologian (esim. 
bionanoteknologian) ja tieto- ja 
viestintätekniikan (esim. bioelektroniikan)
ja kasvi- ja maatalousbiotekniikan
kaltaisiin muihin mahdollistaviin 
teknologioihin käytetään hyväksi. Näiden 
ja muiden huipputeknologioiden osalta on 
syytä toteuttaa asianmukaisia tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä, jotta tosiasiallinen 
siirtyminen uusiin sovelluksiin (lääkkeiden 
annostelujärjestelmät, biosensorit, elosirut, 
kasvigeenitekniikka jne.) ja välineisiin, 
kuten ihmisbiologiaan perustuviin 
kokeellisiin ja laskennallisiin 
menetelmiin, joilla pyritään 
turvallisempien kuluttajatuotteiden 
kehittämiseen, ja niiden täytäntöönpano 
helpottuvat.

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.4. kohta – 1.4.2. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 

Tavoite on kahtalainen. Tarkoituksena on 
tarjota eri Euroopan tuotannonaloille (esim. 
kemikaalit, terveys, kaivostoiminta, 
energia, paperimassa ja paperi, tekstiili, 
tärkkelys, kasvinviljely ja elintarvikkeiden 
jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja maatalouden ja kalastusalan 
tarpeisiin, teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
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vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Toisaalta pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Lisäksi pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Perustelu

On tärkeää ottaa bioteknologia käyttöön myös sekä kasvinviljelyssä, maataloudessa että
vesiviljelyssä.

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.4. kohta – 1.4.3. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita
(esim. systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa,
phenomiikkaa, molekylaarisia välineitä), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim.
lääkealan diagnostiikka, biologiset 
tuotteet, biolääketieteelliset laitteet, 
terveempää ravintoa tuottavat terveemmät 
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kasvit ja eläimet) kestävä kehittäminen.
Uusia diagnostisia menetelmiä tuetaan 
ensisijaisesti silloin, kun potilaaseen 
sovellettava ehkäisykeino tai 
diagnostiikka joko on jo olemassa tai 
todennäköisesti kehitetään.

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.5. kohta – 1.5.3. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia, lasia, ei-
rautametalleja ja terästä tuottavan 
prosessiteollisuuden kilpailukykyä lisätään 
parantamalla huomattavasti sen resurssi- ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä 
tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Painopisteenä ovat 
innovatiivisia aineita koskevien 
mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja 
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Esimerkiksi kemiallisia tuotteita, 
paperimassaa, paperia,
rakennusmateriaalia, lasia, ei-
rautametalleja ja terästä tuottavan 
prosessiteollisuuden kilpailukykyä lisätään 
parantamalla huomattavasti kohtuullisin 
hinnoin sen resurssi- ja energiatehokkuutta 
ja vähentämällä tällaisen teollisen 
toiminnan ympäristövaikutuksia.
Painopisteenä ovat innovatiivisia aineita 
koskevien mahdollistavien teknologioiden 
kehittäminen ja validointi, materiaalit ja 
tekniset ratkaisut vähähiilisille tuotteille ja 
vähemmän energiaintensiivisille 
prosesseille ja palveluille arvoketjussa sekä 
erittäin vähähiilisten 
tuotantoteknologioiden ja -tekniikoiden 
hyväksyminen erityisten 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.5 a. kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.5 a. Ekoinnovointi
1.5.1. Ekoinnovoinnin erityistavoitteet
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Ekoinnovoinnin erityisenä tavoitteena on 
edistää innovatiivista eurooppalaista 
teollisuutta ja innovaatioyhteisöä, joka 
luo kohdennetusti uusia tuotteita, kehittää 
prosesseja ja palveluja, jotka synnyttävät 
vihreää kasvua ja ympäristöhyötyjä, ja 
jolla on maailmassa johtava asema. 
Tavoitteena on lisätä resurssitehokkuutta, 
vähentää ympäristövaikutuksia, ehkäistä 
(veden) saastumista ja/tai edetä 
tehokkaampaan, taloudellisempaan ja 
vastuullisempaan luonnonvarojen 
käyttöön.
1.5.2. Rationaalinen arvo ja unionille 
koituva lisäarvo
Teollinen johtajuus ekoinnovoinnissa 
johtaa ympäristön kannalta parempaan 
toiminta- ja selviytymiskykyyn koko 
taloudessa, lisää kustannustehokkuutta ja 
hyödyttää yrityselämää ja yhteiskuntaa 
sekä niin maaseudulla kuin kaupungeissa 
asuvia kansalaisia. Ekoteollisuuden 
maailmanlaajuiset markkinat (2020) 
laajentuvat nopeasti, ja myös EU:n 
ekoteollisuussektori kasvaa nopeasti. 
Monet EU:n ekoteollisuuden yritykset 
kuuluvat maailman kärkikastiin. 
Horisontti 2020 -puiteohjelma on 
rakennettava tälle pohjalle. 
Ekoinnovoinnin on ulotuttava talouden ja 
yhteiskunnan kaikille sektoreille ja siten 
synnytettävä merkittävä kilpailuetu 
Euroopalle kestävän kehityksen 
haasteeseen vastaamisessa. Siksi 
ekoinnovointi on olennainen 
mahdollistava teknologia.
Monet ekoteollisuuden yrityksistä ovat 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nämä 
yritykset työllistävät lähes puolet koko 
työssäkäyvästä väestöstä. Siksi pk-
yritysten roolia suurempien 
teollisuusyritysten kumppaneina uusien 
teknologioiden ja ratkaisujen 
innovoinnissa ja innovaatioiden 
käyttöönotossa on vahvistettava.
Uusia innovaatioita syntyy etenkin 
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ekoinnovoinnin ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden, kuten 
viestintäteknologian (seuranta ja 
kartoitus) ja nanoteknologioiden, 
rajapinnassa.
1.5.3. Toimien päälinjat
Ekoinnovoinnilla tarkoitetaan kaikkea 
innovointia, jolla pyritään merkittävään ja 
todennettavissa olevaan edistykseen 
kestävässä kehityksessä tai saavutetaan 
edistystä kestävän kehityksen alalla
vähentämällä ympäristörasitusta, 
parantamalla kasvien ja eläinten kykyä 
sietää niiden kasvua ja terveyttä 
heikentäviä olosuhteita tai lisäämällä 
luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja 
vastuullisuutta.
Ekoinnovointiin liittyvät toimet keskittyvät 
kestäviin innovaatioihin seuraavilla 
aloilla:
a) Vihreä energiantuotanto
b) Energiatehokkuus
c) Materiaalitehokkuus
d) Ympäristöystävällinen liikkuvuus
e) Vesihuolto
f) Jätehuolto

Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti.
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 

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

käytössä on oltava rokotteiden ja 
riskitekijöitä, myös lihavuutta, torjuvien 
käyttäytymiseen vaikuttavien toimien
kaltaiset tauteja tehokkaasti ehkäisevät 
välineet, jotka perustuvat primaari- ja
sekundaariehkäisyn tutkimukseen. Lisäksi 
terveyden ja tautien seurannan ja niihin 
varautumisen on oltava tehokasta, samoin 
kuin seulontaohjelmien.

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tautien, toimintarajoitteisuuden ja 
työkyvyn alentumisen ehkäisemiseen, 
hallitsemiseen ja hoitamiseen tähtääviä 
onnistuneita toimia varten on 
ymmärrettävä perusteellisesti niiden syyt, 
prosessit ja vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
todellisessa elämässä tehtäviin laajoihin 
kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi erityisesti kliinisillä kokeilla.

Tautien, toimintarajoitteisuuden ja 
työkyvyn alentumisen ehkäisemiseen,
diagnosointiin, hallitsemiseen ja 
hoitamiseen tähtääviä onnistuneita toimia 
varten on ymmärrettävä perusteellisesti 
niiden syyt, prosessit (esimerkiksi 
sairauden eteneminen molekyylitasolla) ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas
tiedonkeruu ja -vaihto, standardoitu 
tietojen käsittely ja näiden tietojen 
liittäminen todellisessa elämässä tehtäviin 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava hyvissä ajoin kliinisiksi 
erityisesti kliinisillä kokeilla ja tukemalla 
myös taudin diagnosoinnin jälkeistä 
vaihetta koskevaa lääketieteellistä 
tutkimusta ja translaatiotutkimusta.

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen aukot tarttuvien, köyhyyteen 
liittyvien ja laiminlyötyjen sairauksien 
alalla on paikattava potilaiden tarpeisiin 
perustuvilla tutkimus- ja 
innovointitoimilla. Tukemalla 
innovatiivisia maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia, joissa kehitetään 
ehkäisy-, diagnoosi- ja hoitovälineitä sekä 
telelääketieteen välineitä, voidaan 
kiihdyttää huipputiedettä, ja unioni voi 
noudattaa maailmanlaajuisia 
sitoumuksiaan.

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa.
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä nopeuttamaan päätöksentekoa ja 
tiedotusta sairauksien ennaltaehkäisy- ja 
hoitotoimista, tunnistettava parhaat 
käytännöt terveydenhoitoalalla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa.
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Tarkistus 52
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa.
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa.
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista, taloudellista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se kestämään 
kauemmin.

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit
unionille. Ympäristöön, käyttäytymiseen
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä.
Menetelmiin kuuluu muun muassa 
pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä omiikka-

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, 
joita käytetään unionissa ja
maailmanlaajuisesti. Ympäristöön,
ilmastonmuutokseen, käyttäytymiseen
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan
(myös työympäristöön) ja genetiikkaan 
liittyviä riskitekijöitä tutkitaan niiden 
laajimmassa merkityksessä yhdessä niihin 
liittyvien julkisen terveydenhuollon 



AD\913295FI.doc 35/77 PE487.909v02-00

FI

tutkimuksesta saatuihin tietoihin. toimien lyhyen ja pitkän aikavälin 
vaikutusten kanssa. Menetelmiin kuuluu 
muun muassa pitkäaikaistutkimus, jossa 
tutkitaan kohortteja ja niiden yhteyksiä 
omiikka-tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

Tarkistus 54

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 koko 
elinkaaren ajan raskaudesta ja 
lapsuudesta vanhuusikään saakka
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, riskeille 
altistumisen arviointiin liittyvää,
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien sekä ihmissairauksien 
etenemisen ja toksisuuden vaikutusten
selvittämiseksi. Tällöin on tutkittava 
kemikaalien vaikutustapoja ja erityisesti 
kulutustavaroissa ja elintarvikkeissa 
käytettäviä hormonaalisia haitta-aineita, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille (joihin kuuluvat muun 
muassa ilman saastuminen, veden ja 
maaperän saastuminen, melu, lämpötila, 
valosaaste) 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 
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hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan. Olisi 
laadittava sellaiset 
ympäristöterveysindikaattorit, jotka 
täydentävät muita terveysindikaattoreita.

Tarkistus 55

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.1. alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näin voidaan arvioida nykyiset ja 
suunnitellut toimintapolitiikat ja ohjelmat 
ja tukea niitä. Vastaavasti voidaan kehittää 
parempia käyttäytymisinterventioita sekä 
ehkäisy- ja opetusohjelmia, muun muassa
ravitsemusta, rokotuksia ja muita 
perusterveydenhuollon toimenpiteitä 
koskevan terveysosaamisen osalta.

Näin voidaan arvioida nykyiset ja 
suunnitellut toimintapolitiikat ja ohjelmat 
ja tukea niitä. Vastaavasti voidaan kehittää 
parempia käyttäytymisinterventioita sekä 
ehkäisy- ja opetusohjelmia, erityisesti
ravitsemusta, rokotuksia ja muita 
perusterveydenhuollon toimenpiteitä 
koskevan terveysosaamisen osalta. Lisäksi 
voidaan kehittää terveysnäkökohtia 
kaikilla politiikan aloilla (esimerkiksi 
ympäristöä ja työpaikkoja koskevissa 
toimissa), jotta voitaisiin vähentää 
riskitekijöitä.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

Seulontaohjelmien kehittämiseksi on 
tunnistettava riskin ja taudin puhkeamisen
varhaiset biomerkkiaineet, joiden
käyttämiseen taas tarvitaan 
seulontamenetelmien ja -ohjelmien 
testausta ja validointia. Kun suuressa 
sairastumisvaarassa olevat yksilöt ja 
väestönosat tunnetaan, voidaan kehittää 
yksilöllisiä, monivaiheisia ja kollektiivisia 
strategioita vaikuttavaa ja 

Seulontaohjelmien kehittämiseksi on 
tunnistettava riskin varhaisten 
biomerkkiaineiden lisäksi myös taudin 
puhkeamisen tärkeimmät 
kulkeutumisreitit, ja niiden käyttämiseen 
taas tarvitaan seulontamenetelmien 
ja -ohjelmien testausta ja validointia. Kun 
suuressa sairastumisvaarassa olevat yksilöt 
ja väestönosat tunnetaan, voidaan kehittää 
yksilöllisiä, monivaiheisia ja kollektiivisia 
strategioita vaikuttavaa ja 
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kustannustehokasta taudinehkäisyä varten. kustannustehokasta taudinehkäisyä varten.
Tässä yhteydessä asetetaan etusijalle 
sellaiset seulontaohjelmat, joissa 
asianomaisille henkilöille voidaan tarjota 
taudinehkäisyä tai hoitoa tai joissa 
kehittyminen on todennäköistä.

Perustelu

Seulontaohjelmat, joilla ei ole hoitavia tai ehkäiseviä vaikutuksia, eivät ole mikään ratkaisu, 
vaan ne luovat uusia ongelmia esimerkiksi tietosuojan alalla.

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.3. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista.
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, 
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

Ihmisiin kohdistuu uhkia uusista ja 
yleistyvistä tartuntataudeista
(ilmastonmuutoksesta johtuvat 
tartuntataudit mukaan luettuina), nykyisiä 
patogeenejä koskevasta lääkeresistenssistä 
sekä muista ilmastonmuutoksen 
välittömistä ja välillisistä seurauksista.
Epidemioiden mallintamiseen, 
tehokkaaseen reagointiin 
pandemiatapauksissa, ilmastonmuutoksen 
muihin kuin tarttuviin tauteihin liittyviin 
seurauksiin puuttumiseen tarvitaan 
parempia seurantamenetelmiä, myös 
lääkeresistenssin osalta sekä ihmis- että 
eläinlääkinnässä,
varhaisvaroitusverkostoja, 
terveyspalvelujen organisointia ja 
varautumista koskevia kampanjoita. 
Lisäksi on pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan valmiutta torjua 
lääkeresistenttejä tartuntatauteja.

Tarkistus 58

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.4. alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 
hoitoja. Tieteidenvälinen 
translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta on oleellista, kun pyritään 
ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

Kaikenikäisten ihmisten terveyden ja 
tautien ymmärtämystä on parannettava, 
jotta voidaan kehittää uusia ja parempia 
ehkäisytoimenpiteitä, diagnooseja ja 
hoitoja. Tieteidenvälinen ihmisen 
biologiaan perustuvia välineitä ja 
lähestymistapoja hyödyntävä
translaatiotutkimus tautien 
patofysiologiasta on oleellista, kun pyritään 
ymmärtämään paremmin kaikkia 
näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.
Translaatiotutkimushankkeita, joiden 
avulla pyritään soveltamaan 
laboratoriotuloksia entistä nopeammin ja 
tehokkaammin käytännön lääketieteessä, 
olisi tuettava erityisesti niillä aloilla, joilla
täyttämättömiä tarpeita on paljon, kuten 
hematologia/onkologia, harvinaiset 
sairaudet ja mikrobilääkeresistenssi.

Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.4. alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisten tietojen sukupolven 
uusien välineiden ja lähestymistapojen 
kehittämistä ja käyttöä edistetään tätä 
tukevalla tutkimuksella, joka kattaa 
omiikat, suurikapasiteettiset tekniikat ja 
systeemilääketieteen lähestymistavat.
Tällaisessa toiminnassa perustutkimus ja 
kliininen tutkimus sekä pitkäaikaiset 
kohorttitutkimukset (ja vastaavat 
tutkimusalat) on edellä esitetyn mukaisesti 
liitettävä tiiviisti toisiinsa. Lisäksi tarvitaan 
läheiset yhteydet tutkimuksen ja 

Biolääketieteellisten tietojen sukupolven 
uusien välineiden ja lähestymistapojen 
kehittämistä ja käyttöä edistetään tätä 
tukevalla tutkimuksella, joka kattaa
ihmisen biologiaan perustuvat omiikat, 
suurikapasiteettiset tekniikat ja 
systeemilääketieteen lähestymistavat.
Tällaisessa toiminnassa perustutkimus ja 
kliininen tutkimus sekä pitkäaikaiset 
kohorttitutkimukset (ja vastaavat 
tutkimusalat) on edellä esitetyn mukaisesti
liitettävä tiiviisti toisiinsa. Lisäksi tarvitaan 
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lääketieteellisten infrastruktuurien välillä
(tietokannat, biopankit jne.) tiedon
standardointia, säilyttämistä, jakamista ja 
saantia varten. Nämä kaikki ovat keskeisiä 
tiedon käytettävyyden maksimoimisen sekä 
tietokokonaisuuksien innovatiivisempien ja 
tehokkaampien analysoimis- ja 
yhdistämistapojen edistämisen kannalta.

läheiset yhteydet tutkimuksen ja 
lääketieteellisten infrastruktuurien välillä
(tietokannat, biopankit jne.) raakatiedon
standardointia, säilyttämistä, jakamista ja
vapaata saantia varten. Nämä kaikki ovat 
keskeisiä tiedon käytettävyyden 
maksimoimisen sekä tietokokonaisuuksien 
innovatiivisempien ja tehokkaampien 
analysoimis- ja yhdistämistapojen 
edistämisen kannalta.

Tarkistus 60

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.5. kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5. Parempien ehkäisevien rokotteiden
kehittäminen

1.5. Parempien ehkäisevien välineiden
kehittäminen

Tarvitaan tehokkaampia ehkäiseviä 
rokotteita (tai vaihtoehtoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä) ja näyttöön perustuvia 
rokotusohjelmia hyvin laajaan kirjoon 
tauteja. Tämä edellyttää, että tauteja ja 
sairausprosesseja ja niitä seuraavia 
epidemioita ymmärretään paremmin ja että 
tehdään kliinisiä tutkimuksia ja niihin 
liittyvää tutkimusta.

On tuettava tehokkaampien ehkäisevien 
rokotteiden ja näyttöön perustuvien 
rokotusohjelmien kehittämistä hyvin 
laajaan kirjoon tauteja, muun muassa 
köyhyyteen liittyviin sairauksiin, kuten 
HIV/AIDS, tuberkuloosi, malaria ja 
laiminlyödyt sairaudet. Samoin tietämystä 
sairauden tärkeimmistä riskitekijöistä 
sekä käyttäytymistiedettä voidaan käyttää 
sellaisten tehokkaiden ennaltaehkäisevien 
strategioiden laatimiseen, joilla puututaan 
kyseisiin riskitekijöihin ja pyritään 
edistämään terveellisiä elintapoja. 
Mahdollisuudet vähentää kroonisten 
sairauksien aiheuttamaa rasitetta tätä 
kautta ovat valtavat. Tämä edellyttää, että 
tauteja ja sairausprosesseja ja niitä 
seuraavia epidemioita ymmärretään 
paremmin, sekä kliinisiä tutkimuksia ja 
niihin liittyvää tutkimusta.

Perustelu

Tehokkaiden ennaltaehkäisevien rokotteiden kehittäminen köyhyyteen liittyviin sairauksiin, 
joista voidaan mainita hi-virus/aids, on kustannustehokkain ratkaisu kyseisten sairauksien 
torjuntaan, sillä rokotteet tulevat terveydenhuoltojärjestelmille jatkuvaa hoitoa halvemmiksi. 
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Tällä alalla tehtävästä tutkimuksesta koituu valtava hyöty kyseisistä sairauksista kärsivälle 
väestölle sekä EU:ssa että muualla maailmassa, joten sitä olisi kannustettava.

Tarkistus 61

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.6. kohta

Komission teksti Tarkistus

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään.

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään. Tätä varten tukea 
myönnetään muun muassa in vitro- ja 
kuvadiagnostiikan jatkokehitykseen. Myös 
potilaiden säteilysuojeluun kiinnitetään 
huomiota.

Tarkistus 62

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.8. kohta

Komission teksti Tarkistus

1.8. Tautien hoitaminen 1.8. Tautien hoidon parantaminen
On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä).
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito 
mukaan luettuina. Lääke- ja 
rokotekehittelystä olisi saatava parempia 
tuloksia (myös vaihtoehtoisia menetelmiä 
perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä).
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
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kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää 
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan.

kehitettävä. Monivaiheisia ja yksilöllisiä 
hoitoja olisi kehitettävä, jotta hoidoista 
saadaan tehokkaampia ja 
taloudellisempia, ja lääkkeiden ja 
hoitomuotojen saatavuus 
mahdollisimman moniin sairauksiin olisi 
varmistettava. Lisääntymisterveyttä olisi 
parannettava puuttumalla 
hedelmättömyyden syihin ja kehittämällä 
miesten ehkäisymenetelmiä.
Lääketieteellisiä laitteita sekä apuvälineitä 
ja -järjestelmiä olisi kehitettävä.
Palliatiivista hoitoa olisi parannettava. 
Tarttuvien, harvinaisten, köyhyyteen 
liittyvien, laiminlyötyjen, merkittävien ja 
kroonisten tautien torjuntavalmiutta olisi 
ylläpidettävä ja tehostettava ja toteutettava 
lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotka 
riippuvat tehokkaiden mikrobilääkkeiden 
saatavuudesta. Lisäksi olisi kehitettävä 
kattavia tapoja hoitaa kaikenikäisillä 
samanaikaisesti esiintyviä sairauksia ja 
välttää monilääkintä. Näiden parannusten 
jälkeen on helpompi kehittää uusia, 
tehokkaampia, vaikuttavia ja kestäviä 
hoitoja tauteihin ja keinoja toimintakyvyn 
hallintaan. Lisäksi hoitoa koskevaan 
päätöksentekoon vaikuttavat tekijät on 
tunnistettava ja niitä on selvitettävä ja 
kehitettävä edelleen tutkimuksen avulla.

Tarkistus 63

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.9. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 

Biolääketieteellisen tiedon siirtoa kliinisillä 
kokeilla potilassovelluksiin tuetaan samoin 
kuin niihin liittyvien käytäntöjen 
parantamista. Esimerkkejä tästä ovat 
menettelyjen parantaminen niin, että 
kokeissa voidaan keskittyä keskeisiin 
väestöryhmiin (myös niihin, joilla esiintyy 
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muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.

muita liitännäistauteja ja/tai joiden hoito on 
jo aloitettu), interventioiden ja ratkaisujen 
suhteellisen tehokkuuden määrittäminen 
sekä tietokantojen ja sähköisten 
terveystietojen käytön lisääminen 
tietolähteinä kokeissa ja osaamisen 
siirrossa. Vastaavasti tuetaan muunlaisten 
toimenpiteiden, kuten itsenäiseen 
asumiseen liittyvien toimenpiteiden, 
siirtämistä tosielämän ympäristöihin.
Erityisesti painotetaan harvinaisten 
sairauksien ja lastentautien, myös 
keskosuuden, alalla tehtäviä kliinisiä 
kokeita.

Perustelu

Harvinaisten sairauksien ja lastentautien alalla eurooppalainen yhteistyö on erityisen 
tärkeää, koska jäsenvaltioiden mahdollisuudet ovat riittämättömät jo pelkästään siksi, että ne 
eivät saa kokoon tarvittavaa tapausmäärää.

Tarkistus 64

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.10. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä tietojen standardointia, 
yhteentoimivuutta, säilytystä, jakamista ja 
saantia tuetaan, jota nämä tiedot saadaan 
asianmukaisesti hyödynnettyä. Olisi 
kiinnitettävä huomiota tiedonkäsittelyyn, 
osaamisen hallintaan, mallintamiseen ja 
visualisaatioon.

Infrastruktuurien sekä tietorakenteiden ja
-lähteiden (myös kohorttitutkimuksista, 
tutkimussuunnitelmista, tiedonkeruusta, 
indikaattoreista jne. saaduista) 
yhdentämistä sekä raakatietojen
standardointia, yhteentoimivuutta, 
säilytystä, jakamista ja vapaata saantia 
tuetaan, jota nämä tiedot saadaan 
asianmukaisesti hyödynnettyä. Olisi 
kiinnitettävä huomiota tiedonkäsittelyyn, 
osaamisen hallintaan, mallintamiseen ja 
visualisaatioon.

Tarkistus 65

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.11. alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 
biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti.
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus ja sähköinen 
terveydenhuolto tietosuojaa unohtamatta.
Lisäksi on tuettava
riskinarviointimenetelmien, testauksen
sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
strategioiden parantamista. Myös edellä 
mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

On tuettava sellaisten tieteellisten 
välineiden, menetelmien ja tilastojen 
kehittämistä, joilla terveyteen liittyvän 
tekniikan, myös uusien lääkkeiden, 
biologisten tuotteiden, kehittyneiden 
hoitojen ja lääketieteellisten laitteiden, 
turvallisuutta, tehoa ja laatua voidaan 
arvioida nopeasti, tarkasti ja ennakoivasti.
Tämä pätee erityisesti kehitykseen 
sellaisilla aloilla kuin rokotteet, solu-
/kudos- ja geenihoidot, elimet ja elinsiirrot, 
erityisalojen valmistusteollisuus, biopankit, 
uudet lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-
/hoitomenettelyt, geneettinen testaus, 
yhteentoimivuus, telelääketiede ja 
sähköinen terveydenhuolto tietosuojaa 
unohtamatta. Lisäksi on tuettava
uudenaikaisia vaarojen ja riskien 
arviointimenetelmiä, testausta sekä
strategioita, joilla arvioidaan kemikaalien 
vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.
Myös edellä mainittujen alojen eettisten 
näkökohtien arvioinnissa auttavien 
menetelmien kehittämistä on tuettava.

Perustelu

EU:n tutkimuksella olisi tuettava biolääketieteellisen tutkimuksen ja toksisuustestien 
paradigmamuutosta eläinkokeista 2000-luvun moderneihin toksisuustesteihin. 
Molekyylibiologiassa, biotekniikassa ja muilla aloilla saavutetut edistysaskeleet avaavat tietä 
merkittäville parannuksille sen suhteen, miten tutkijat voivat arvioida mahdollisesti toksisten 
kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä. Tämä edistys voi tehdä toksisuustestauksesta 
nopeampaa, halvempaa ja ihmisten altistumisen kannalta merkityksellisempää.

Tarkistus 66

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.12. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 

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

löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
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 heikentämättä kuitenkaan 
potilaiden ja apua saavien henkilöiden 
suhteiden luomiseen liittyviä valmiuksia 
ja sosiaalisen kanssakäymisen laatua.
Täytäntöönpanon arvioimiseen ja 
ratkaisujen laajaan käyttöönottoon 
tähtääviä tutkimuksen ja innovoinnin 
pilottihankkeita tuetaan, ja tässä 
yhteydessä suositaan hankkeita, jotka 
koskevat tällaisista rajoitteista kärsiviä 
kansalaisia.

Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.13. alakohta – 1 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 

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä
ymmärtämiseen, parantamiseen ja 
hoitamiseen koko elinikänsä ajan saadaan 
säästöjä terveydenhuoltojärjestelmissä, kun
he voivat pysyä terveinä ja ehkäistä 
sairauksia ja kun lisäksi kroonisia 
sairauksia voidaan hoitaa muualla kuin 
laitoksissa ja terveysvaikutukset 
parantuvat. Tämä edellyttää tutkimusta 
seuraavilla aloilla: terveysosaaminen, 
julkisen terveydenhuollon toimet,
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
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palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät, hoitoratkaisut ja
kuntoutus sekä yksilöidyt palvelut, joilla 
edistetään terveellisiä elämäntapoja, 
hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.14. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kroonisten sairauksien hoitamiseen 
muualla kuin laitoksissa tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Lisäksi tuetaan 
tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään 
parantamaan pitkäaikaishoidon 
organisointia.

Kroonisten sairauksien hoitamiseen
laitoksissa ja muualla tarvitaan myös 
parempaa yhteistyötä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tai omaishoidon 
tarjoajien välillä. Tutkimusta ja 
innovatiivisia sovelluksia tuetaan jaettuun 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten 
ja näytön antamiseksi uudenlaisten 
ratkaisujen laaja-alaista käyttöä ja 
markkinahyödyntämistä varten. Tämä 
koskee myös etäterveydenhuoltoa ja 
etähoitopalveluja. Tuetaan 
terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä 
ja tarjoamisesta tehtävää tutkimusta, jotta 
edistetään terveysalan ammattilaisten ja 
palvelujen yhdentämistä ja koordinointia, 
jolla – muun muassa – helpotetaan sitä, 
että yleislääkärit antavat potilaille jo 
varhaisessa vaiheessa lähetteen 
erikoislääkäreille sairauksien hallinnan 
parantamiseksi. Lisäksi tuetaan tutkimusta 
ja innovointia, joilla pyritään parantamaan 
pitkäaikaishoidon organisointia.

Tarkistus 69
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.15. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On tuettava terveysalan tekniikoiden
arviointia ja terveystaloustieteen 
kehittämistä, näyttöjen keräämistä sekä
parhaiden käytänteiden, innovatiivisten 
tekniikoiden ja lähestymistapojen 
jakamista terveydenhoitoalalla, 
tietotekniikka ja sähköisen 
terveydenhuollon sovellukset mukaan 
luettuina. Julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä Euroopassa 
ja kolmansissa maissa toteutettujen 
uudistusten vertailevaa analyysia ja 
uudistusten pitkän aikavälin taloudellisten 
ja sosiaalisten vaikutusten arviointia 
tuetaan. Terveysalan henkilöstötarpeen 
analysointia niin määrällisesti kuin 
vaadittujen taitojen kannalta suhteessa 
uusiin hoitomalleihin tuetaan. Tutkimusta 
terveydellisen epätasa-arvon kehityksestä, 
terveydellisen epätasa-arvon ja muun 
taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon 
vuorovaikutuksesta sekä niiden 
vähentämiseen tähtäävien politiikkojen 
tehokkuudesta tuetaan. Lisäksi on syytä 
tukea potilasturvaratkaisujen ja 
laadunvarmistusjärjestelmien arviointia, 
myös potilaiden asemaa suhteessa 
turvallisuuteen ja hoidon laatuun.

On tuettava terveysalan tekniikoiden 
arviointia ja terveystaloustieteen 
kehittämistä. On myös tarpeen tukea 
tutkimusta uusista terveydenhuollon 
tarjoamisen tavoista, jotka olisivat 
tehokkaampia ja toimivampia ja voisivat 
muodostaa perustan kansallisten julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
uudistuksille, sekä kerätä näyttöä ja jakaa 
parhaita käytänteitä, innovatiivisia 
tekniikoita ja lähestymistapoja
terveydenhoitoalalla, tietotekniikka ja 
sähköisen terveydenhuollon sovellukset 
mukaan luettuina. Julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä Euroopassa 
ja kolmansissa maissa toteutettujen 
uudistusten vertailevaa analyysia ja 
uudistusten pitkän aikavälin taloudellisten 
ja sosiaalisten vaikutusten sekä niiden 
tuottamien julkisen 
terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta 
ja toimivuutta parantavien tulosten
arviointia tuetaan. Terveysalan 
henkilöstötarpeen analysointia niin 
määrällisesti kuin vaadittujen taitojen 
kannalta suhteessa uusiin hoitomalleihin 
tuetaan. Tutkimusta terveydellisen epätasa-
arvon kehityksestä, terveydellisen epätasa-
arvon ja muun taloudellisen ja sosiaalisen 
epätasa-arvon vuorovaikutuksesta sekä 
niiden vähentämiseen tähtäävien 
politiikkojen tehokkuudesta tuetaan.
Lisäksi on syytä tukea 
potilasturvaratkaisujen ja 
laadunvarmistusjärjestelmien arviointia, 
myös potilaiden asemaa suhteessa 
turvallisuuteen ja hoidon laatuun.

Tarkistus 70

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.16. alakohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Riittävää rahoitusta on osoitettava 
tutkimusaloille, joilla käsitellään suoraan 
diagnoosin jälkeistä vaihetta ja erityisesti 
syöpäsairauksia, sydän- ja 
verisuonitauteja, hengityselinsairauksia ja 
elämänlaadun parantamista.

Tarkistus 71

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

2. Elintarviketurva, elintarvikkeiden laatu 
ja turvallisuus, kestävä maatalous, merien 
ja merenkulun tutkimus ja biotalous

Tarkistus 72

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.1. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä.
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi kestäväksi
tuotannoksi, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 

Osaamisen, välineiden, palvelujen ja 
innovaatioiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, jotta voidaan tukea 
tuottavampia, resurssitehokkaampia ja 
muutoksiin hyvin sopeutuvia maa- ja 
metsätalousjärjestelmiä, jotka tuottavat 
riittävästi elintarvikkeita, rehua, biomassaa 
ja muita raaka-aineita siten, että ne 
tarjoavat ekosysteemipalveluja ja tukevat 
samalla elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämistä.
Tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan 
vaihtoehtoja agronomisten ja ekologisten 
tavoitteiden yhdentämiseksi
kestävämmäksi tuotannoksi, jolla on muun 
muassa seuraavat ominaisuudet: kasvien 
paremmat mahdollisuudet sopeutua 
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kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta,
vähemmän ravinteiden huuhtoutumista 
viljelymailta maa- ja vesiympäristöön, 
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa ja
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

geneettisesti bioottiseen ja abioottiseen 
stressiin, tuottavampi ja 
resurssitehokkaampi maatalous, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä maataloudesta,
tehokkaampi ravinteiden ja veden käyttö,
pienempi riippuvuus kansainvälisestä 
kasviproteiinin tuonnista Euroopassa, 
monimuotoisempi luonto 
alkutuotantojärjestelmissä.

Perustelu

Lisätään ilmaus "muun muassa", jotta sanamuoto on vähemmän rajoittava, myönteisempi ja 
laajempi.

Tarkistus 73

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.1. kohta – 2.1.1. alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1.1. Tuotantotehokkuuden parantaminen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kestävyyttä ja palautumiskykyä 
unohtamatta

2.1.1. Tuotantotehokkuuden sekä 
elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden
parantaminen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen kestävyyttä ja 
palautumiskykyä unohtamatta

Perustelu

Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, esimerkiksi kasvien terveys sekä kasvien aistinvaraiset 
ja ravitsemukselliset ominaisuudet (vitamiinit, hivenravinteet).

Tarkistus 74

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.1. kohta – 2.1.1. alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys.

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys.
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Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi.
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen.
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Edellä 
mainittujen toimialojen tukemiseksi 
tehdään myös enemmän perustutkimusta, 
jossa käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi.
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 
viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen.
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata sekä 
kaupallisten käyttäjien logistisiin ja 
käytännöllisiin huolenaiheisiin että EU:n 
kansalaisten yhteiskunnallisiin 
huolenaiheisiin. Edellä mainittujen 
toimialojen tukemiseksi tehdään myös 
enemmän perustutkimusta, jossa 
käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 75

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.1. kohta – 2.1.2. alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1.2. Ekosysteemipalvelut ja 
julkishyödykkeet

2.1.2. Maatalouden toiminnallisen 
monimuotoisuuden vahvistaminen
ekosysteemipalvelut ja julkishyödykkeet
mukaan luettuina
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Perustelu

Toiminnallisella monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään maatalouden käyttö ekosysteemipalveluihin. Tavoitteena on varmistaa 
johdonmukaisuus YMP:n ja tutkimusohjelmien kanssa.

Tarkistus 76

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – – 2.1. kohta – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla.
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit.
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla.
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit.
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia 
ja niiden kestävyyttä käsitellään myös. 
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.
Biotekniikka voi esimerkiksi tehostaa 
Euroopan maa- ja metsätalouden 
nykyisten resurssien käyttöä lisäämällä 
ymmärrystä biologisista järjestelmistä ja 
tarjoamalla monia erilaisia välineitä 
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parantaa maa- ja metsätalouden 
kestävyyttä ja tuottavuutta. Sillä 
varmistetaan myös riittävä elintarvike- ja 
rehuhuolto, mikä on erittäin tärkeää, kun 
otetaan huomioon 
maailmanmarkkinoiden aiemmat ja 
tulevat häiriöt. Erilaisten 
maatalouskäytäntöjen etujen yhdistämistä 
olisi kannustettava, jotta saavutetaan 
todellista hyötyä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle.

Tarkistus 77

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset.
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, 
b) vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, 
c) vähentämään veden ja energian 

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset.
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen
noudattamalla eri alojen yhteistä 
lähestymistapaa, johon kuuluu useita 
toimijoita, mukaan lukien maanviljelijät 
ja elintarviketeollisuudessa toimivat pk-
yritykset, tekniikan kehittäjät ja 
ympäristönsuojelijat, ja siten, että mukana 
ovat koko elintarviketoimitusketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen kestävällä tavalla 
voimaperäinen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, 
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kulutusta elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä 
d) vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

b) vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla, ravitsevien 
elintarvikkeiden saatavuuden 
parantamisella ja maatalouden
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, 
c) vähentämään veden ja energian 
kulutusta elintarvikkeiden tuotannossa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä 
d) vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus 78

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.2.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet.
Terveyden ja hyvinvoinnin parantumiseen 
johtavat ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan, 
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet.
Laadukasta ja terveellistä ravintoa 
lisätään tutkimalla ja opiskelemalla 
kasvien sisältämiä terveellisiä yhdisteitä 
(esimerkiksi toissijaisia 
aineenvaihduntatuotteita) ja 
viljelykasvien terveystilannetta. Tuetaan 
toimia, joilla annetaan tietoa erityisesti 
runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa 
sisältävien elintarvikkeiden 
muuttamiseksi terveellistä ruokavaliota 
edistäviksi. Terveyden ja hyvinvoinnin 
parantumiseen johtavat ruokavalioratkaisut 
ja innovaatiot selvitetään. Tähän sisältyy 
yksilöllisiä terveys- ja ravitsemustarpeita 
vastaavien ruokavalioiden suunnittelu. 
Sikiöiden ja imeväisikäisten ravitsemusta 
sekä lapsuusajan ravitsemusta tutkitaan 
sen ymmärtämiseksi, miten ravinto 
vaikuttaa lasten kehitykseen ja terveyteen. 
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vahvistamista. Elintarvikkeiden ja rehujen kemiallista ja 
mikrobista saastumista, riskejä ja 
altistumista arvioidaan, seurataan, 
valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurva- ja 
ravitsemusstandardeilla edistetään myös 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukyvyn vahvistamista.

Tarkistus 79

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.2. kohta – 2.2.3. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita.
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 

Elintarvike- ja rehuteollisuuden tarve 
sopeutua yhteiskunnasta, ympäristöstä, 
ilmastonmuutoksesta ja taloudesta 
johtuviin paikallisiin ja maailmanlaajuisiin 
muutoksiin otetaan huomioon 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoketjun 
kaikissa vaiheissa, myös
maataloustuotannossa, elintarvikkeiden 
suunnittelussa, jalostuksessa, 
pakkaamisessa, prosessivalvonnassa, 
jätteiden vähentämisessä, sivutuotteiden 
hyödyntämisessä ja eläimistä saatavien 
sivutuotteiden turvallisessa käytössä tai 
hävittämisessä. Tarkoituksena on luoda 
innovatiivisia ja kestäviä resurssitehokkaita 
prosesseja sekä monipuolisia, turvallisia, 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita.
Näin vahvistetaan eurooppalaisen 
elintarviketoimitusketjun 
innovointimahdollisuuksia, lisätään sen 
kilpailukykyä, luodaan talouskasvua ja 
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elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

työpaikkoja ja annetaan eurooppalaiselle 
elintarviketeollisuudelle mahdollisuus 
sopeutua muutoksiin. Muita huomioon 
otettavia seikkoja ovat seuraavat: 
jäljitettävyys, logistiikka ja palvelut, 
sosioekonomiset tekijät, elintarvikeketjun 
palautumiskyky ympäristö- ja 
ilmastoriskien suhteen sekä 
elintarvikeketjusta ja ruokavalioiden ja 
tuotantojärjestelmien muuttamisesta 
ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten 
rajoittaminen.

Tarkistus 80

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.3. kohta – 2.3.2. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljely tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
kehittää terveellisiä, turvallisia ja 
kilpailukykyisiä tuotteita, jotka on 
räätälöity kuluttajien tarpeiden ja 
makutottumusten mukaan 
ympäristöpalvelut (biopuhdistus, maan ja 
veden hoito jne.) ja energiantuotanto 
huomioon ottaen. Näitä mahdollisuuksia ei 
vielä hyödynnetä Euroopassa 
täysimääräisesti. Uusien laajalti 
levinneiden lajien kotouttamiseen ja uusien 
lajien kohdalla monipuolistamiseen 
liittyviä kaikkia näkökohtia koskevaa 
osaamista ja tekniikkaa vahvistetaan siten, 
että otetaan samalla huomioon vesiviljelyn 
ja vesiekosysteemien vuorovaikutukset 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutus ja se, 
miten ala voi niihin sopeutua. Myös 
maalla, rannikkoseuduilla ja avomerellä 
sijaitsevia kestäviä tuotantojärjestelmiä 
koskevaa innovointia edistetään. Lisäksi 
pyritään ymmärtämään alan sosiaalisia ja 
taloudellisia ulottuvuuksia, jotta tuetaan 
markkinoiden ja kuluttajien vaatimuksia 
vastaavaa kustannus- ja energiatehokasta 
tuotantoa, joka on samalla kilpailukykyistä 
ja sijoittajien ja tuottajien kannalta 

Vesiviljely tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
kehittää terveellisiä, turvallisia ja 
kilpailukykyisiä tuotteita, jotka on 
räätälöity kuluttajien tarpeiden ja 
makutottumusten mukaan 
ympäristöpalvelut (biopuhdistus, maan ja 
veden hoito jne.) ja energiantuotanto 
huomioon ottaen. Näitä mahdollisuuksia ei 
vielä hyödynnetä Euroopassa 
täysimääräisesti. Uusien laajalti 
levinneiden lajien kotouttamiseen ja uusien 
lajien kohdalla monipuolistamiseen 
liittyviä kaikkia näkökohtia koskevaa 
osaamista ja tekniikkaa vahvistetaan siten, 
että otetaan samalla huomioon vesiviljelyn 
ja vesiekosysteemien vuorovaikutukset 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutus ja se, 
miten ala voi niihin parhaiten sopeutua.
Myös maalla, rannikkoseuduilla ja 
avomerellä sijaitsevia kestäviä 
tuotantojärjestelmiä koskevaa innovointia 
edistetään. Lisäksi pyritään ymmärtämään 
alan sosiaalisia ja taloudellisia 
ulottuvuuksia, jotta tuetaan markkinoiden 
ja kuluttajien vaatimuksia vastaavaa 
kustannus- ja energiatehokasta tuotantoa, 
joka on samalla kilpailukykyistä ja 
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houkuttavaa. sijoittajien ja tuottajien kannalta 
houkuttavaa.

Tarkistus 81

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.3. kohta – 2.3.3. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Merten biologisesta monimuotoisuudesta 
on vielä tutkimatta yli 90 prosenttia, mikä 
tarjoaa huikeita mahdollisuuksia löytää 
uusia lajeja ja sovelluksia 
meribioteknologioiden alalla, jonka 
odotetaan lisäävän alan vuosikasvua 
10 prosenttia. Merten biologisen 
monimuotoisuuden ja vesibiomassan 
tarjoamia monenlaisia mahdollisuuksia on 
tarkoitus tutkia ja hyödyntää edelleen, jotta 
markkinoille saadaan tuotua uusia 
prosesseja, tuotteita ja palveluja, joilla on 
sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi 
kemian- ja materiaaliteollisuudessa, 
lääketeollisuudessa, kalastuksessa ja 
vesiviljelyssä, energiatoimituksissa ja 
kosmetiikka-alalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 82

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.4. kohta – 2.4.2. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävien 
biomassatyyppien määrää lisäämällä, myös 

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävän biomassan 
saatavuutta, tyyppien määrää ja 
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metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

ominaispiirteitä lisäämällä, myös
maatalouden, puutarhaviljelyn sekä
metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

Tarkistus 83

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja.
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja.
Energiatehokkuus ja uusiutuvat 
energiamuodot ovat näin yksi
kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee samalla kun 
varmistetaan talouskasvu.

Tarkistus 84

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.1.2. kohta



AD\913295FI.doc 57/77 PE487.909v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Tehokkaiden ja uudistuvien 
lämmitys-jäähdytys -järjestelmien 
potentiaalin hyödyntäminen

3.1.2. Tehokkaiden ja uudistuvien 
lämmitys-jäähdytys -järjestelmien 
potentiaalin hyödyntäminen

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen 
että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
uusien järjestelmien ja komponenttien 
tutkimusta ja demonstrointia (esimerkkinä 
sovellukset kuuman veden, sisätilojen 
lämmityksen ja jäähdytyksen hoitamisessa 
hajautetusti ja kaukolämmöllä). Tässä olisi 
oltava mukana erilaisia teknologioita:
aurinkolämpö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
käyttöönottoa on edistettävä.

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen, 
julkisen sektorin että kotitalouskäyttöön 
tarkoitettujen uusien järjestelmien ja 
komponenttien tutkimusta ja 
demonstrointia (esimerkkinä sovellukset 
kuuman veden, sisätilojen lämmityksen ja 
jäähdytyksen hoitamisessa hajautetusti ja 
kaukolämmöllä). Tässä olisi oltava mukana 
erilaisia teknologioita: aurinkolämpö,
aurinkosähkö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön ja sähkön
varastoinnissa, ja sekä lämmitykseen että 
jäähdytykseen käytettävien 
hybridijärjestelmien tehokkaiden 
yhdistelmien kehitystä ja käyttöönottoa on 
edistettävä. Aurinkolämmön ja 
aurinkosähkön tehokkuuden 
parantamista on tutkittava lisää. 

Tarkistus 85

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.1. kohta – 3.1.3. alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi.
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 
innovatiivisia energiaratkaisuja
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Tässä yhteydessä 
on tarpeen edistää yhdennettyjä 
systemaattisia 
kaupunkikehitysstrategioita, joissa 
otetaan huomioon energiatehokkuus, 
saavutettavuus, viheralueet, 
elinympäristöjen mukauttaminen ja 
sosiaalinen osallisuus. Ilmanlaadun 
heikkeneminen ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kaupunkialueisiin, ja niiden on 
laadittava omia strategioita vaikutusten 
lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi.
Siksi vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisen kannalta on oleellisen tärkeää 
löytää kaupunkiympäristöihin 
innovatiivisia energiaratkaisuja
(energiatehokkuus sekä sähkö-, lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät), joissa yhdistetään 
liikenne, jäte- ja vesihuolto sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaratkaisut. Kohdennettuja 
aloitteita, joilla tuetaan energia-, liikenne-
ja tieto- ja viestintäteknologia-alojen 
teollisten arvoketjujen muuntamista 
älykkäiksi kaupunkisovelluksiksi, 
suunnitellaan. Samalla on kehitettävä uusia 
kaupunkien ja yhteisöjen tarpeita ja keinoja 
vastaavia teknologiaan, organisointiin, 
suunnitteluun ja liiketoimintaan liittyviä 
malleja, joita on testattava täydessä 
laajuudessa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta 
tähän siirtymiseen liittyvien sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen seikkojen 
ymmärtämiseksi.

Tarkistus 86

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.2. kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset huomattavasti pienemmiksi 
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 
käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä saada 
kustannukset pienemmiksi sekä 
kohtuullisiksi ja kilpailukykyisiksi
suorituskykyä ja kestävyyttä parantamalla, 
jotta vähähiilisen sähkön hyödyntäminen 
markkinoilla nopeutuu, sekä kehittää 
kustannustehokkaita energian 
varastointimenetelmiä. Erityisesti 
mainittakoon seuraavat tavoitteet.

Tarkistus 87

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.2. kohta – 3.2.2. alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa laaja-
alaista hyödyntämistä ajatellen uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa
pitkäaikaista tutkimustyötä, 
demonstrointia ja testausta 
massatuotannossa.

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa laaja-
alaista hyödyntämistä ajatellen uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
tutkimustyötä, demonstrointia ja testausta 
massatuotannossa.

Perustelu

Jos edellä mainittu tavoite on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä, ei voida puhua 
"pitkäaikaisesta" tutkimustyöstä.

Tarkistus 88

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.2. kohta – 3.2.2. alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskittävän aurinkoenergian osalta 
keskitytään tapoihin lisätä tehokkuutta ja 
vähentää samalla kustannuksia ja 

Keskittävän aurinkoenergian osalta 
keskitytään tapoihin lisätä tehokkuutta ja 
vähentää samalla kustannuksia ja 
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ympäristövaikutuksia, jotta esitellyt 
teknologiat voidaan laajentaa teolliseen 
laajuuteen rakentamalla alallaan täysin 
uudenlaisia tuotantolaitoksia. Testattavana 
on ratkaisuja, joissa yhdistetään 
aurinkosähkön tuotanto ja meriveden 
suolanpoisto.

ympäristövaikutuksia, jotta esitellyt 
teknologiat voidaan laajentaa teolliseen 
laajuuteen rakentamalla alallaan täysin 
uudenlaisia tuotantolaitoksia. Testattavana 
on ratkaisuja, joissa yhdistetään 
aurinkosähkön tuotanto ja meriveden 
suolanpoisto. Samoin testataan ratkaisuja 
aurinkoenergian varastoimiseksi 
tehokkaasti.

Tarkistus 89

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat nyt 
lähes 40 prosenttia suuremmat kuin 
teollisuusvallankumouksen alussa, eivätkä 
ne ole viimeisen kahden miljoonan vuoden 
aikana koskaan olleet näin suuret. Muut 
kuin hiilidioksidikasvihuonepäästöt 
vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja niiden 
merkitys kasvaa. Jos ponnekkaisiin toimiin 
ei ryhdytä, ilmastonmuutos maksaa 
maailmalle vähintään 5 prosenttia BKT:stä 
joka vuosi – joidenkin skenaarioiden 
mukaan jopa 20 prosenttia. Varhaisten ja 
tehokkaiden toimien nettokustannukset sen 
sijaan voisivat jäädä noin yhteen 
prosenttiin BKT:stä vuosittain. Kahden 
celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi ja 
ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten 
välttämiseksi teollisuusmaiden on 
leikattava kasvihuonekaasupäästöjään 80–
95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna vuoteen 2050 mennessä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat nyt 
lähes 40 prosenttia suuremmat kuin 
teollisuusvallankumouksen alussa, eivätkä 
ne ole viimeisen kahden miljoonan vuoden 
aikana koskaan olleet näin suuret. Muut 
kuin hiilidioksidikasvihuonepäästöt ja 
-hiukkaset vaikuttavat 
ilmastonmuutokseen ja niiden merkitys 
kasvaa. Jos ponnekkaisiin toimiin ei 
ryhdytä, ilmastonmuutos maksaa 
maailmalle vähintään 5 prosenttia BKT:stä 
joka vuosi – joidenkin skenaarioiden 
mukaan jopa 20 prosenttia. Varhaisten ja 
tehokkaiden toimien nettokustannukset sen 
sijaan voisivat jäädä noin yhteen 
prosenttiin BKT:stä vuosittain. Kahden 
celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi ja 
ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten 
välttämiseksi teollisuusmaiden on 
leikattava kasvihuonekaasupäästöjään 80–
95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna vuoteen 2050 mennessä.
Horisontti 2020 -puiteohjelma voisi auttaa 
unionia ylittämään 20 prosentin 
tavoitteen.
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Tarkistus 90

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasupäästöjä, 
keskittyen sekä teknologisiin että muihin 
kuin teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
tuottamalla näyttöä tietoisia, varhaisia ja 
tehokkaita toimia ja tarvittavan toimivallan 
verkottumista varten.

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasu- ja 
hiukkaspäästöjä, keskittyen sekä 
teknologisiin että muihin kuin 
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
tuottamalla näyttöä tietoisia, varhaisia ja 
tehokkaita toimia ja tarvittavan toimivallan 
verkottumista varten.

Tarkistus 91

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmatonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, tavaroita ja 
infrastruktuureja ja varmistaa tehokkaan 
päätöksenteon. On oleellisen tärkeää 
parantaa tieteellistä tietämystä ilmastoon 
vaikuttavista tekijöistä, ilmastoprosesseista 
ja -mekanismeista sekä valtamerten, 
maaekosysteemien ja ilmakehän 
toiminnasta saadusta palautteesta.
Ajallisesti ja alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja.

Ilmatonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, tavaroita ja 
infrastruktuureja ja varmistaa tehokkaan 
päätöksenteon. On oleellisen tärkeää 
parantaa tieteellistä tietämystä ilmastoon 
vaikuttavista tekijöistä, ilmastoprosesseista 
ja -mekanismeista sekä valtamerten, 
maaekosysteemien ja ilmakehän 
toiminnasta saadusta palautteesta.
Ajallisesti ja alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja.
Ilmastoennusteissa on otettava 
asianmukaisesti huomioon alueellisessa 
mallintamisessa edelleen olevat 
epävarmuustekijät, ilmaston ja 
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otsonikerroksen välinen vuorovaikutus, 
ilmastonmuutoksen kytkeytyminen ääri-
ilmiöihin sekä riskit, jotka liittyvät 
äkillisiin muutoksiin. Jotta voitaisiin 
saada luotettavampia ja pienemmälle 
alueelle rajoittuvia ilmastoskenaarioita ja 
-ennusteita, olisi toteutettava lisätoimia 
ilmastonmuutostutkimukseen käytettävien 
yhteiseurooppalaisten 
suurteholaskentajärjestelmien 
kehittämiseksi. 

Tarkistus 92

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja
raaka-aineet

5. Ilmasto- ja vesitoimet, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineiden 
kestävä käyttö

Tarkistus 93

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1. kohta – 5.1.2. alakohta – 1 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 

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 
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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 
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.

ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin
(myös niiden dynamiikkaan ja
kapasiteettiin) ja ekosysteemipalveluihin, 
infrastruktuureihin sekä taloudellisiin ja 
luonnonvaroihin. Tutkimuksissa 
käsitellään myös vesivarojen hallintaan 
liittyviä kysymyksiä ilmastonmuutoksen 
yhteydessä. Keskiössä ovat arvokkaimmat 
luonnon ekosysteemit, arkeologiset 
kohteet, rakennetut ympäristöt ja 
kaupunkimaisemat ja -perintö sekä
kulttuurivarat ja tärkeimmät yhteiskunnan, 
kulttuurin ja talouden alat kaikkialla 
Euroopassa. Toimissa selvitetään,
minkälaisia vaikutuksia vesivaroihin sekä 
maa- ja metsätalouteen ja minkälaisia
kasvavia riskejä ihmisten terveydelle ja
muita sosioekonomisia näkökohtia
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 
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 94

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1. kohta – 5.1.2. alakohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Euroopassa tarvitaan kipeästi 
yhdennettyjä innovatiivisia 
vesijärjestelmiä. Euroopan vesi-
infrastruktuuri (sekä jätevesi- että 
juomavesihuolto) on vanha, vesikatkoja 
on enemmän, kaupunkien tulvariskit ovat 
suuremmat, vesi saastuu ja maatalouden, 
teollisuuden ja kaupunkiväestön 
vedenkysyntä kasvaa ja erikoistuu. 
Yhteiskunnallisiin haasteisiin 
(kohtuuhintaisen ja hyvälaatuisen veden 
takaaminen kaikille, laadultaan 
asianmukaisen veden tarjoaminen 
asianmukaiseen hintaan 
teollisuudelle/maataloudelle ja 
saastumisen vähentäminen) vastaaminen 
edellyttää, että EU investoi innovatiivisiin 
vesijärjestelmiin siirtymisiin.

Tarkistus 95

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.2. kohta – 5.2.1. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen.
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 
vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten
(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 

Yhteiskunnalliset toimet voivat käynnistää 
ympäristössä pysyviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat ekosysteemien luonteeseen.
Tällaisiin riskeihin on oleellista varautua 
arvioimalla, seuraamalla ja ennustamalla 
vaikutuksia, joita ihmisen toimilla on 
ympäristöön ja ympäristön muutoksilla on 
ihmisten hyvinvointiin. Merten
(rannikkoalueilta avomerelle), makean 
veden, maa- ja kaupunkialueiden 
ekosysteemejä tutkimalla, pohjavedestä 
riippuvaiset ekosysteemit mukaan 
luettuina, ymmärrämme paremmin 
luonnonvarojen ja yhteiskunnallisten,
taloudellisten ja ekologisten järjestelmien 
välistä monimutkaista vuorovaikutusta, 
myös luonnonmukaisia käännekohtia, sekä 
ihmisten luomien ja biologisten 
järjestelmien palautumiskykyä. Tällöin 
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tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Se auttaa 
laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, joilla 
varmistetaan sosiaalisen ja taloudellisen 
toiminnan pysyminen ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

tutkitaan, miten ekosysteemit toimivat ja 
reagoivat ihmisten toiminnan vaikutuksiin, 
miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä 
vaikuttaa talouksiin ja ihmisten 
hyvinvointiin. Lisäksi etsitään ratkaisuja 
luonnonvarahaasteisiin. Vesialan 
haasteisiin vastaaminen edellyttää 
tutkimusta ja innovointia: on luotava 
vesivarojen hallinnan uusia malleja, jotka 
vastaavat vesivaroihin kohdistuvaan 
paineeseen maaseutu- ja kaupunkialueilla 
ja jotka perustuvat yhdennettyyn 
lähestymistapaan, jonka ytimessä on 
vedenkierto ja johon osallistuvat 
loppukäyttäjät sekä sidosryhmät ja joka 
takaa avoimuuden. Niihin olisi 
sisällyttävä tiedot veden alkuperästä, 
tasapuolisesta jakelusta ja sen myymiseen 
ja käyttöön liittyvästä menettelystä. Se 
auttaa laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, 
joilla varmistetaan sosiaalisen ja 
taloudellisen toiminnan pysyminen 
ekosysteemien ja luonnon 
monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

Tarkistus 96

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.2. kohta – 5.2.1. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kestävän vesivaroihin ja vesipalveluihin 
siirtymisen, niiden hoidon ja käytön 
takaaminen. Tavoitteena on parantaa 
vesihuoltoon, veden puhdistamiseen, 
vesikiertojen sulkemiseen, 
energian/raaka-aineiden hyödyntämiseen 
ja loppukäyttäjien 
osallistumisen/käytöksen parantamiseen 
perustuvaa innovatiivista tietopohjaa 
tulevien tarpeiden täyttämiseksi. 
Vesivaroja olisi ylipäätään tarkasteltava 
ja hallinnoitava kokonaisvaltaisesti. 
Tähän sisältyvät luonnonalueet, 
ekologiset kysymykset, 
ekosysteemipalveluiden käsittäminen ja 



PE487.909v02-00 66/77 AD\913295FI.doc

FI

juomaveden laadun suojelu. Lisäksi olisi 
otettava huomioon erilaiset 
toimielinrakenteet.

Tarkistus 97

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1.3. kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta unionista saataisiin kilpailukykyinen, 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutunut talous vuoteen 2050 mennessä, 
tarvitaan tehokkaita, pitkäaikaisia, 
vähäpäästöisiä strategioita ja huomattavaa 
edistystä innovointivalmiudessa.
Tutkimuksissa arvioidaan, minkälaisia 
ympäristöpoliittisia ja sosioekonomisia 
riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia 
ilmastomuutoksen lieventämisen 
vaihtoehtoihin liittyy. Tutkimusten avulla 
tuetaan uusien ilmasto-energia-talous -
mallien kehittämistä ja validointia. Näissä 
otetaan huomioon talouden välineet ja 
asiaan liittyvät ulkoisvaikutukset, ja 
tavoitteena on testata lieventämispolitiikan 
vaihtoehtoja ja vähähiilisen teknologian 
kehitysuria eri mittakaavoissa keskeisten 
talouden ja yhteiskunnan alojen osalta 
unionissa ja maailmanlaajuisesti. Toimilla 
helpotetaan teknologista, institutionaalista 
ja sosioekonomista innovointia 
parantamalla yhteyksiä tutkimuksen ja 
sovellusten välillä sekä yrittäjien, 
loppukäyttäjien, tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välillä.

Jotta unionista saataisiin kilpailukykyinen, 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutunut talous vuoteen 2050 mennessä, 
tarvitaan tehokkaita, pitkäaikaisia, 
vähäpäästöisiä strategioita ja huomattavaa 
edistystä innovointivalmiudessa.
Tutkimuksissa arvioidaan, minkälaisia 
ympäristöpoliittisia ja sosioekonomisia 
riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia 
ilmastomuutoksen lieventämisen 
vaihtoehtoihin liittyy. Tutkimuksissa 
voitaisiin paitsi ottaa huomioon 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen myös 
keskittyä sellaisiin strategioihin, jotka 
vaikuttavat ilmastoon nopeimmin 
(esimerkiksi fluorihiilivetyjen, noen ja 
alailmakehän otsonin vähennykset). 
Nämä nopean toiminnan strategiat 
voitaisiin panna täytäntöön pian, ja ne 
voisivat vaikuttaa ilmastoon muutamassa 
vuosikymmenessä. Hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen keskittyvissä tutkimuksissa 
olisi aina muistettava ongelman 
kiireellinen luonne ja otettava huomioon 
sekä standardien tiukkuus että toimien 
vaikutusnopeus. Tutkimusten avulla 
tuetaan uusien ilmasto-energia-talous -
mallien kehittämistä ja validointia. Näissä 
otetaan huomioon talouden välineet ja 
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asiaan liittyvät ulkoisvaikutukset, ja 
tavoitteena on testata lieventämispolitiikan 
vaihtoehtoja ja vähähiilisen teknologian 
kehitysuria eri mittakaavoissa keskeisten 
talouden ja yhteiskunnan alojen osalta 
unionissa ja maailmanlaajuisesti. Toimilla 
helpotetaan teknologista, institutionaalista 
ja sosioekonomista innovointia 
parantamalla yhteyksiä tutkimuksen ja 
sovellusten välillä sekä yrittäjien, 
loppukäyttäjien, tutkijoiden ja 
tutkimuslaitosten välillä.

Tarkistus 98

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.2. kohta – 5.2.2. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin.
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien hoidosta, 
jotta ekologista tasapainoa horjuttavilta 
ilmasto- ja ympäristömuutoksilta 
vältyttäisiin tai niihin voitaisiin sopeutua ja 
kestävyyden takaavia institutionaalisia, 
taloudellisia, käyttäytymistieteellisiä ja 
teknologisia muutoksia voitaisiin edistää.
Etusijalle asetetaan politiikan kannalta 
kriittiset ekosysteemit ja 
ekosysteemipalvelut, kuten makea vesi, 
meret ja valtameret, ilmanlaatu, luonnon 
monimuotoisuus, maankäyttö ja maaperä.
Yhteiskuntien ja ekosysteemien kykyä 
palautua luonnononnettomuuksien 
kaltaisten katastrofien jälkeen tuetaan 
parantamalla ennustusvalmiuksia, 
ennakkovaroituksia sekä heikkojen kohtien 
ja vaikutusten arvioimista, myös 
moniriskisen ulottuvuuden osalta.
Tutkimuksella ja innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 

Yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
hallintojärjestelmissä on vielä puututtava 
sekä luonnonvarojen ehtymiseen että 
ekosysteemeille aiheutuviin haittoihin.
Tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta 
voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä 
luonnonvarojen ja ekosysteemien hoidosta, 
jotta ekologista tasapainoa horjuttavilta 
ilmasto- ja ympäristömuutoksilta 
vältyttäisiin tai niihin voitaisiin sopeutua ja 
kestävyyden takaavia institutionaalisia, 
taloudellisia, käyttäytymistieteellisiä ja 
teknologisia muutoksia voitaisiin edistää.
Etusijalle asetetaan politiikan kannalta 
kriittiset ekosysteemit ja 
ekosysteemipalvelut, kuten makea vesi, 
meret ja valtameret, ilmanlaatu, luonnon 
monimuotoisuus, maankäyttö ja maaperä.
Yhteiskuntien ja ekosysteemien kykyä 
palautua luonnononnettomuuksien 
kaltaisten katastrofien jälkeen tuetaan 
parantamalla ennustusvalmiuksia, 
ennakkovaroituksia sekä heikkojen kohtien 
ja vaikutusten arvioimista, myös 
moniriskisen ulottuvuuden osalta.
Tutkimuksella ja innovoinnilla tuetaan näin 
ympäristöystävällisyyteen ja 
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resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon.

resurssitehokkuuteen tähtääviä politiikkoja 
sekä tehokasta näyttöön perustuvaa ja 
turvallisissa rajoissa toimivaa 
hallinnointitapaa. Politiikan 
johdonmukaisuutta, korvaavuuksien 
ratkaisemista ja eturistiriitojen hallintaa 
pyritään parantamaan innovatiivisilla 
tavoilla. Samalla pyritään lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta tutkimustuloksista ja 
kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoon. Kaikkien merkittävien 
luonnonvarojen saatavuutta ja 
tuottavuutta on analysoitava eri 
aluetasoilla, niin maailmanlaajuisella, 
alueellisella kuin paikallisella tasolla, ja 
niihin liittyviä sosioekonomisia 
seurauksia olisi analysoitava, jotta 
luodaan vaihtoehtoja poliittisia toimia 
varten.

Tarkistus 99

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3. kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä 
raaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, 
miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
käyttöön, jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.

Toiminnan tarkoituksena onkin lisätä 
raaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja siihen, 
miten raaka-aineita voitaisiin etsiä, ottaa 
käyttöön, jalostaa, kierrättää ja ottaa talteen 
kustannustehokkaasti, avoimesti ja 
ympäristöystävällisesti, ja miten ne 
voitaisiin korvata taloudellisesti 
houkuttavilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus.

Tarkistus 100

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3. kohta – 5.3.2. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden koko elinkaareen Raaka-aineiden koko elinkaareen 
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kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita 
etsintää, käyttöönottoa ja jalostusta varten.
Tässä hyödynnetään myös 
kaupunkikaivosten potentiaali. Unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista 
voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla.
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 
vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla.

kohdistuvaa tutkimusta ja innovointia 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaiselle teollisuudelle 
välttämättömien raaka-aineiden 
kohtuuhintaiset, luotettavat ja kestävät 
toimitukset ja hallinnointi. Luonnonvarojen 
käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä ja 
hyödyntämällä taloudellisesti kannattavia, 
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä teknologioita 
etsintää, käyttöönottoa ja jalostusta varten.
Tässä hyödynnetään myös 
kaupunkikaivosten potentiaali. Unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista 
voidaan myös vähentää uusilla ja 
taloudellisesti kannattavilla raaka-aineiden 
kierrätys- ja talteenottoteknologioilla, 
liiketoimintamalleilla ja -prosesseilla.
Tähän sisältyy tarve käyttöiän 
pidentämiseen, laadukkaaseen 
kierrätykseen ja talteenottoon sekä 
luonnonvarojen tuhlaamisen huomattavaan 
vähentämiseen. Lähestymistapa kattaa 
koko elinkaaren saatavilla olevien raaka-
aineiden toimituksesta elinkaaren loppuun 
vähimmällä energiankäytöllä ja 
resurssivaatimuksilla ja täysin avoimesti ja 
jäljitettävästi.

Tarkistus 101

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3. kohta – 5.3.3. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Joidenkin raaka-aineiden 
maailmanlaajuisen saatavuuden 
mahdollista heikkenemistä ennakoiden 
selvitetään ja kehitetään kriittisille raaka-
aineille kestäviä korvaavia ja 
vaihtoehtoisia raaka-aineita, jotka toimivat 
vastaavanlaisesti. Saatavuus voi heiketä 
esimerkiksi kaupan rajoitteiden vuoksi.
Tarkoituksena on vähentää unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista ja

Joidenkin raaka-aineiden 
maailmanlaajuisen saatavuuden 
mahdollista heikkenemistä ennakoiden 
selvitetään ja kehitetään kriittisille raaka-
aineille kestäviä korvaavia ja 
vaihtoehtoisia raaka-aineita, jotka toimivat 
vastaavanlaisesti. Saatavuus voi heiketä 
esimerkiksi kaupan rajoitteiden vuoksi.
Tarkoituksena on vähentää unionin 
riippuvuutta primaariraaka-aineista ja
mahdollisia haitallisia 
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parantaa ympäristövaikutusta. ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 102

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.5. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kattavat ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmät ovat välttämättömiä, kun 
pyritään varmistamaan näiden haasteiden 
käsittelyssä tarvittavien pitkän aikavälin 
tietojen saanti. Näitä järjestelmiä käytetään 
ilmaston, luonnonvarojen (myös raaka-
aineiden), ekosysteemien ja 
ekosysteemipalvelujen tilan, statuksen ja 
suuntauksien arvioimiseen ja 
ennustamiseen sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lievittämistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevien politiikkojen ja vaihtoehtojen 
arvioimiseen kaikilla talouden aloilla.
Näistä järjestelmistä saatavaa tietoa ja 
osaamista käytetään strategisten resurssien 
älykkään käytön edistämiseen, näyttöön 
perustuvien politiikkojen kehittämisen 
tukemiseen, uusien ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen edistämiseen ja uusien 
mahdollisuuksien luomiseen 
maailmanmarkkinoilla.

Kattavat ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmät ovat välttämättömiä, kun 
pyritään varmistamaan näiden haasteiden 
käsittelyssä tarvittavien pitkän aikavälin 
tietojen saanti. Näitä järjestelmiä käytetään 
ilmaston, luonnonvarojen (myös raaka-
aineiden), ekosysteemien ja 
ekosysteemipalvelujen tilan, statuksen ja 
suuntauksien arvioimiseen ja 
ennustamiseen sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lievittämistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevien politiikkojen ja vaihtoehtojen 
arvioimiseen kaikilla talouden aloilla.
Näistä järjestelmistä saatavaa tietoa ja 
osaamista käytetään strategisten resurssien 
älykkään käytön edistämiseen, näyttöön 
perustuvien politiikkojen kehittämisen 
tukemiseen, uusien ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen edistämiseen, 
digitaalitekniikan käytön tukemiseen 
satelliittien avulla tapahtuvassa 
vesivarojen valvonnassa, seurannassa ja 
hallinnoinnissa ja uusien 
mahdollisuuksien luomiseen 
maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus 103

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.5. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maapallon havainnoinnin ja seurannan 
valmiuksien, tekniikoiden ja 

Maapallon havainnoinnin ja seurannan 
valmiuksien, tekniikoiden ja 
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tietoinfrastruktuurien on perustuttava 
edistyneeseen tieto- ja viestintätekniikkaan, 
avaruusteknologioihin ja mahdollistaviin
verkostoihin, kaukohavainnointiin, 
uudenlaisiin in situ -sensoreihin, 
liikkuviin palveluihin, viestintäverkkoihin, 
osallistaviin web-palveluvälineisiin ja 
parempaan tietotekniikan ja mallinnuksen 
infrastruktuuriin, jotta tarkkoja tietoja, 
ennustuksia ja ennusteita saadaan 
jatkuvasti hyvissä ajoin. Ilmaisen, avoimen 
ja rajoittamattoman yhteentoimivan tiedon 
saantia kannustetaan, samoin kuin 
tutkimustulosten tehokasta säilytystä, 
hallintaa ja jakamista.

tietoinfrastruktuurien on perustuttava 
edistyneeseen tieto- ja viestintätekniikkaan, 
avaruusteknologioihin ja mahdollistaviin
mittausverkostoihin (joissa yhdistetään 
kaukohavainnoinnin välineillä ja 
uudenlaisilla in situ -sensoreilla maan 
pinnalta tehtävät sekä lentokone- ja 
pallomittaukset), liikkuviin palveluihin, 
viestintäverkkoihin, osallistaviin web-
palveluvälineisiin ja parempaan 
tietotekniikan ja mallinnuksen 
infrastruktuuriin, jotta tarkkoja tietoja, 
ennustuksia ja ennusteita saadaan 
jatkuvasti hyvissä ajoin. Ilmaisen, avoimen 
ja rajoittamattoman yhteentoimivan tiedon 
saantia kannustetaan, samoin kuin 
tutkimustulosten tehokasta säilytystä, 
hallintaa ja jakamista.

Tarkistus 104

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.6. kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimilla edistetään unionin osallistumista 
monenvälisiin prosesseihin ja aloitteisiin, 
kuten hallitustenväliseen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC), biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevään hallitustenväliseen tiede- ja 
politiikkafoorumiin (IPBES) ja 
kaukokartoitusta käsittelevään ryhmään
(GEO). Eurooppalaisen tutkimuksen 
tehokkuutta parannetaan muiden suurten 
julkisten ja yksityisten tutkimuksen 
rahoittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä, 
jolla edistetään maailmanlaajuista 
tutkimuksen hallinnointia.

Tutkimustoimilla edistetään unionin 
osallistumista monenvälisiin prosesseihin 
ja aloitteisiin, kuten hallitustenväliseen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC), biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevään hallitustenväliseen tiede- ja 
politiikkafoorumiin (IPBES) ja 
kaukokartoitusta käsittelevään ryhmään
(GEO). Eurooppalaisen tutkimuksen 
tehokkuutta parannetaan muiden suurten 
julkisten ja yksityisten tutkimuksen 
rahoittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä, 
jolla edistetään maailmanlaajuista 
tutkimuksen hallinnointia.

Tarkistus 105

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.6. kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tiede- ja teknologiayhteistyöllä edistetään 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
maailmanlaajuista teknologiamekanismia 
ja helpotetaan teknologian kehitystä, 
innovointia ja siirtoa siten, että tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
lieventämistä.

Tiede- ja teknologiayhteistyöllä edistetään 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
maailmanlaajuista teknologiamekanismia 
ja helpotetaan teknologian kehitystä, 
innovointia ja siirtoa siten, että tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
lieventämistä. Tiede- ja 
teknologiayhteistyöllä on myös valaistava 
Kioton ja Montrealin pöytäkirjojen välisiä 
synergiavaikutuksia, jotta voidaan 
optimoida toimintavaihtoehdot 
esimerkiksi fluorihiilivetyjen kohdalla.

Tarkistus 106

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6.1. kohta – 6.1.1. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Merkittävimmät yhteiskunnalliset 
haasteet eivät ole abstrakteja, vaan niillä 
on alueellinen ulottuvuus. Lisäksi 
luovuuteen ja innovointiin sekä 
sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja 
ympäristökysymyksiin liittyvät 
kaupunkien ongelmat on otettava niiden 
merkityksen vuoksi erityisesti huomioon.

Tarkistus 107

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 6.3.1. kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6.3.1. Rikollisuuden ja terrorismin torjunta 6.3.1. Järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjunta
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Tarkistus 108

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 3.1. kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) arvioimalla elintarvikkeissa, rehussa ja 
kuluttajatuotteissa käytettävien uusien 
teknologioiden ja kemikaalien, myös 
nanomateriaalien, riskit ja mahdollisuudet;
kehittämällä ja validoimalla yhdenmukaisia 
mittaus-, tunnistus- ja 
kvantifiointimenetelmiä, integroituja 
testausstrategioita ja toksikologisen
riskianalyysin uusinta kehitystä edustavia
välineitä sekä vaihtoehtoisia menetelmiä 
eläintestaukselle; arvioimalla ympäristön 
pilaantumisen terveysvaikutuksia;

(a) arvioimalla elintarvikkeissa, rehussa ja 
kuluttajatuotteissa käytettävien uusien 
teknologioiden ja kemikaalien, myös 
nanomateriaalien, riskit ja mahdollisuudet;
kehittämällä, arvioimalla ja validoimalla 
yhdenmukaisia mittaus-, tunnistus- ja 
kvantifiointimenetelmiä, integroituja 
testausstrategioita ja toksikologisen riskien 
ja vaarojen analyysin uusinta kehitystä 
edustavia muihin kuin eläinkokeisiin 
perustuvia koe- ja laskentavälineitä sekä 
vaihtoehtoisia menetelmiä terveys- ja 
ympäristövaikutusten eläintestaukselle;
arvioimalla ympäristön pilaantumisen 
terveysvaikutuksia;

Tarkistus 109

Ehdotus päätökseksi
Liite I – IV osa – 3.3. kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) energia-/sähköhuoltoverkot, erityisesti 
Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
mallinnus ja simulointi, älykkäiden 
teknologioiden / 
superverkkoteknologioiden analysointi 
sekä voimajärjestelmien reaaliaikainen 
simulointi;

(b) energia-/sähköhuoltoverkot, erityisesti 
Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
mallinnus ja simulointi, älykkäiden 
teknologioiden / 
superverkkoteknologioiden ja energian 
varastointipotentiaalin analysointi sekä 
voimajärjestelmien reaaliaikainen 
simulointi;

Tarkistus 110

Ehdotus päätökseksi
Liite II – I osa – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Eri jäsenvaltioista tulevien rahoitusta 
saavien tutkijoiden lukumäärä

Tarkistus 111

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kaupallistettujen keksintöjen 
lukumäärä

Tarkistus 112

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Osallistuvien pk-yritysten lukumäärä

Tarkistus 113

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Tarkistus 114

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä
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Tarkistus 115

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Edunsaajiin kuuluvien pk-yritysten 
lukumäärä

Tarkistus 116

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 3 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Tarkistus 117

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 3 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä

Tarkistus 118

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kaupallistettujen keksintöjen 
lukumäärä

Tarkistus 119

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Osallistuvien pk-yritysten lukumäärä 

Tarkistus 120

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Saavutettujen innovaatiounionia ja 
resurssitehokkuutta koskevien 
tavoitteiden lukumäärä

Tarkistus 121

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Tarkistus 122

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä
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