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Tarkistus 35
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 36
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman vuosina 2007–2013 
kattamat alat, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman innovaatio-osio 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) kootaan yhden 
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 

(10) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio komissio 
ehdotti, että tutkimuksen ja innovoinnin 
kolme tärkeintä rahoituslähdettä 
(nykyinen seitsemäs puiteohjelma, 
nykyinen kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman innovaatio-osio ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT))
kootaan yhden tutkimus- ja 
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strategiakehyksen alle, jotta voitaisiin 
paremmin edistää Eurooppa 2020 -
strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä. 
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon 
unionin meno-ohjelmissa ja osoittamaan 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta ilmastoon liittyviin 
tavoitteisiin. Ilmastotoimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista. Niihin 
molempiin liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020 -
puiteohjelman erityistavoitteilla. Tästä 
seuraa, että vähintään 60 prosentin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta odotetaan liittyvän 
kestävään kehitykseen. Lisäksi ilmastoon 
liittyvien menojen odotetaan muodostavan 
yli 35 prosenttia talousarviosta, mukaan 
lukien resurssitehokkuutta parantavat 
keskenään yhteensopivat toimenpiteet. 
Komission olisi tiedotettava 
ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvän tuen 
suuruudesta ja tuloksista. Horisontti 2020 -
puiteohjelman ilmastoon liittyviä menoja 
olisi seurattava edellä mainitussa 
tiedonannossa esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen alle. Komissio pyrkii 
siten edistämään Eurooppa 2020 -
strategiassa asetettua tavoitetta kasvattaa 
tutkimus- ja kehitysmenot 3 prosenttiin 
bkt:stä vuoteen 2020 mennessä. 
Tiedonannossa komissio sitoutui myös 
ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon 
unionin meno-ohjelmissa ja osoittamaan 
vähintään 20 prosenttia unionin 
talousarviosta ilmastoon liittyviin 
tavoitteisiin. Ilmastotoimet ja 
resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia 
tavoitteita, jotka tukevat kestävän 
kehityksen saavuttamista. Niihin 
molempiin liittyviä erityistavoitteita olisi 
täydennettävä muilla Horisontti 2020 -
puiteohjelman erityistavoitteilla. Tästä 
seuraa, että vähintään 60 prosentin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta odotetaan liittyvän 
kestävään kehitykseen. Lisäksi ilmastoon 
liittyvien menojen odotetaan muodostavan 
yli 35 prosenttia talousarviosta, mukaan 
lukien resurssitehokkuutta parantavat 
keskenään yhteensopivat toimenpiteet. 
Komission olisi tiedotettava 
ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvän tuen 
suuruudesta ja tuloksista. Horisontti 2020 -
puiteohjelman ilmastoon liittyviä menoja 
olisi seurattava edellä mainitussa 
tiedonannossa esitettyjen menetelmien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 

(11) Euroopan unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020, 
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jäljempänä ’Horisontti 2020 -
puiteohjelma’, keskittyy kolmeen 
painopistealueeseen: korkeatasoisen 
tieteen tuottamiseen unionin 
maailmanluokan huippuosaamisen 
lujittamiseksi, teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen, jotta voidaan 
vastata suoraan Eurooppa 2020 -
strategiassa määriteltyihin haasteisiin 
tukemalla toimia, jotka kattavat koko 
ketjun tutkimuksesta markkinoille. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
myös tuettava kaikkia innovaatioketjun 
vaiheita, etenkin lähempänä ketjun 
markkinapäätä olevia toimia, kuten 
innovatiivisia rahoitusvälineitä, sekä ei-
teknologista ja sosiaalista innovointia. 
Lisäksi sen avulla olisi pyrittävä 
täyttämään unionin politiikkaan liittyvät 
tutkimustarpeet useilla eri aloilla ja 
painotettava tuetuilla toimilla tuotetun 
tietämyksen laajinta mahdollista käyttöä ja 
levittämistä aina sen kaupalliseen 
hyödyntämiseen asti. Horisontti 2020 -
puiteohjelman painopistealueita olisi 
tuettava myös Euratomin 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvassa ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmassa.

jäljempänä ’Horisontti 2020 -
puiteohjelma’, keskittyy kolmeen 
painopistealueeseen: tieteellisen 
huippuosaamisen tason nostamiseen
unionin aseman lujittamiseksi 
maailmanluokan tieteen keskuksena, 
teollisuuden johtoaseman edistämiseen 
yritysten, myös pienten ja keskisuurten 
yritysten, ja innovoinnin tukemiseksi sekä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen, jotta voidaan vastata 
suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa 
määriteltyihin haasteisiin tukemalla toimia, 
jotka kattavat koko ketjun tutkimuksesta 
markkinoille. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi myös tuettava kaikkia 
innovaatioketjun vaiheita, etenkin 
lähempänä ketjun markkinapäätä olevia 
toimia, kuten innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, sekä ei-teknologista ja 
sosiaalista innovointia. Lisäksi sen avulla 
olisi pyrittävä täyttämään unionin 
politiikkaan liittyvät tutkimustarpeet useilla 
eri aloilla ja painotettava tuetuilla toimilla 
tuotetun tietämyksen laajinta mahdollista 
käyttöä ja levittämistä aina sen 
kaupalliseen hyödyntämiseen asti. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueita olisi tuettava myös 
Euratomin perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvassa ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 38
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja palauttaa 
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kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimiin.

ja syventää kansalaisten luottamusta 
tieteeseen, Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi edistettävä 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
aktiivista osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimiin.

Or. en

Tarkistus 39
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa 
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin ja varsinkin niiden 
terveyteen ja ympäristöön liittyviin 
hyötyihin edistämällä tiedekasvatusta, 
asettamalla tieteellinen tietämys 
helpommin saataville, kehittämällä 
vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.
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Or. ro

Tarkistus 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntevaa
osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelman toimiin.

(20) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita, Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
vastuullista tutkimusta ja innovointia 
hyödyntämällä yhteiskunnan toimijoiden 
(tutkijat, kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunta, päätöksentekijät ja 
teollisuus) aktiivista osallistumista 
tutkimus- ja innovointiprosessiin, 
erityisesti takaamalla 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottaminen, edistämällä tiedekasvatusta, 
takaamalla eettisen lainsäädännön 
kunnioittaminen ja edistämällä 
korkeimpien eettisten normien 
maailmanlaajuisen noudattamisen 
aloittamista, lisäämällä julkisesti 
rahoitetun tutkimuksen tulosten, 
erityisesti tieteellisten julkaisujen ja 
tietojen, saatavuutta ja hyödyntämistä 
asettamalla tieteellinen tietämys 
helpommin saataville, kehittämällä 
hallintokehystä, jossa otetaan huomioon 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
huolenaiheet ja odotukset ja helpotetaan
kansalaisten osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin.

Or. en
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Tarkistus 41
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevan tiedotuksen ja viestinnän, myös 
tuettuja hankkeita ja tuloksia koskevan 
viestinnän, esteettömyys edellyttää kaikille 
esteettömien esitysmuotojen tarjoamista. 
Esteettömiä esitysmuotoja ovat muun 
muassa suuri kirjasinkoko, pistekirjoitus, 
selkokielinen teksti, audio- ja 
videomuodot ja sähköinen muoto.

Or. en

Tarkistus 42
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja kehitys. 
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
yhteistyössä kaikkien asianomaisten alojen 
sidosryhmien kanssa, ja niiden olisi oltava 
riittävän joustavia tulevan kehityksen 
huomioon ottamiseksi, mutta 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on kuitenkin 
tunnustettava, että EU:n toimielinten on 
oltava johtoasemassa maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn takaamiseksi 
bioteknologian alalla. Ulkopuolisia tahoja 
olisi kuultava koko Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon ajan, ja 
tässä yhteydessä olisi myös hyödynnettävä 
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innovaatiokumppanuuksia. asianmukaisia rakenteita, kuten 
eurooppalaisia teknologiayhteisöjä, 
yhteistä ohjelmasuunnittelua ja 
eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 43
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 44
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi myös lisättävä tutkijoiden halua 
jäädä Eurooppaan, houkuteltava 
tutkijoita koko maailmasta Eurooppaan ja 
lisättävä Euroopan houkuttelevuutta 
parhaille tutkijoille. Siksi yhteisön tasolla 
voitaisiin harkita yhteen sovitettua ja 
houkuttelevaa verotusta tutkijoille.

Or. fr

Tarkistus 45
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 46
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa 
puuttumalla erityisesti sukupuolten 
epätasapainon taustalla oleviin syihin, 
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä 
nais- että miestutkijoiden potentiaali ja 
ottamalla sukupuolten tasa-arvo 
huomioon hankkeiden sisällössä 
tutkimuksen laadun parantamiseksi ja 
innovoinnin edistämiseksi. Toimissa olisi 
myös pyrittävä soveltamaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 
artiklan ja SEUT-sopimuksen 8 artiklan 
mukaisia naisten ja miesten tasa-arvoa 
koskevia periaatteita.

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen toimien olisi oltava 
yhdenmukaisia miesten ja naisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan 
EU:n säännöstön kanssa. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi kiinnitettävä 
huomiota tieteen huippuosaamiseen ja 
tutkimukseen ja innovointiin osallistuvan 
molempia sukupuolia edustavan tiede- ja 
tutkimushenkilökunnan ammatilliseen 
pätevyyteen. EU:n rahoituksen tehokkaan 
käytön takaamiseksi EU:n 
tutkimusrahoituksen pääasiallisen 
piirteen pitäisi olla tiedehankkeen 
huippuosaaminen ja 
tutkimushenkilökunnan ammatillinen 
pätevyys.

Or. en
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Tarkistus 48
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 49
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 

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

eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan, myös 
strategisen kehittämisen, integroinnin ja 
innovatiivisten eläinkokeettomien 
välineiden ja teknologioiden käytön 
avulla. Kaikki toimet olisi toteutettava 
siten, että varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Eläinten käytön vähentämistä ja viimein sen lopettamista kokonaan koskeva poliittinen tavoite 
olisi yhdistettävä käytännölliseen lähestymistapaan, jota tarvitaan tämän tavoitteen 
toteuttamiseksi käytännössä.

Tarkistus 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(EU:n puiteohjelmissa on noudatettava 
jäsenvaltioiden kansallista perustuslakia 
tutkimusrahoitusta laadittaessa. EU ei voi 
rahoittaa tutkimusta, jota ei ole sallittu 
jäsenvaltioissa.)

Or. en

Tarkistus 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä.
Rahoitusta ei pitäisi antaa tutkimustoimille, 
jotka ovat kiellettyjä kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
kiellettyjä tutkimustoimia ei pitäisi 
rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Kantasolut ovat osoittaneet 
hoidollisen tehokkuutensa tietyillä aloilla, 
kuten erityisesti regeneratiivisessa 
lääketieteessä. Unionin olisi siten tuettava 
edelleen tutkimusta tässä tarkoituksessa.
Euroopan komissio tunnustaa kuitenkin, 
että ihmisalkion kantasolututkimus 
herättää eettisiä kysymyksiä, minkä 
vuoksi se ei nimenomaisesti tue 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Aikuisten ihmisten kantasolujen, erityisesti 
napanuoran veressä olevien kantasolujen 
ja indusoitujen pluripotenttien 
kantasolujen, käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa. Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. it
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Tarkistus 52
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä.
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Euroopan komissio on huolissaan 
ihmisen kantasolujen, aikuisten, 
ihmisalkion tai napanuoran verestä 
saatavien kantasolujen käytön 
tasapuolisuudesta. Ihmisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
hoitoon liittyvien tutkimustavoitteidensa 
mukaan, ja päätökseen sovelletaan tiukkaa 
eettistä arviointia. Hankkeita, joihin liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, voidaan 
rahoittaa, jos asianosaiset jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet ne asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Liittyy ihmisalkioita koskevasta 16 artiklan 4 kohdasta esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 53
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion 
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 

(25) Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
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päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta 
ei pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka 
ovat kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tietyssä jäsenvaltiossa kiellettyjä 
tutkimustoimia ei pitäisi rahoittaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Julkisten 
kantasolupankkien perustaminen ja 
ylläpitäminen olisi hyödyllistä.

Or. pt

Tarkistus 54
Peter Liese, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion 
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei 
pitäisi rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä. 
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Kantasoluhoidot ovat osoittaneet 
lisäarvonsa joissakin tapauksissa, 
erityisesti regeneratiivisessa 
lääketieteessä. Erityisesti napanuoran 
verestä saaduilla kantasoluilla ja aikuisen 
kantasoluilla on jo saatu aikaan 
vakiintuneita hoitoja. Unionin pitäisi siksi 
jatkaa kyseisen tutkimuksen tukemista.
Ensisijaisesti olisi tutkittava nykyisiä tai 
tulevia vaihtoehtoja ihmisalkion 
kantasoluilla tehtävälle tutkimukselle, 
erityisesti napanuoran verestä saatavilla 
kantasoluilla, indusoiduilla 
pluripotenteilla kantasoluilla ja aikuisen 
kantasoluilla tehtävää tutkimusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset perustuvat valmistelijan tarkistuksiin 1 ja 6 – mutta niissä otetaan huomioon, 
että lausunto päätettiin rajoittaa tiukasti ENVI-valiokunnan valtuuksiin eli ympäristöön, 
terveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen. Oikeudelliset ja eettiset näkökohdat kuuluvat 
oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. Siksi tarkistuksessa pyritään välttämään 
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viittauksia eettisiin kysymyksiin.

Tarkistus 55
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta ei 
pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka ovat 
kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Kantasoluhoidot ovat osoittaneet 
lisäarvonsa joissakin tapauksissa, 
erityisesti regeneratiivisessa 
lääketieteessä. Unionin pitäisi siksi jatkaa 
kyseisen tutkimuksen tukemista. Euroopan 
komissio ei nimenomaisesti tue 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta ei 
pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka ovat 
kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.
Komission olisi tuettava aktiivisesti 
tutkimusta, jossa pyritään kehittämään 
vaihtoehtoja ihmisalkion kantasoluja 
koskevalle tutkimukselle.

Or. en

Perustelu

Korjaus lausuntoluonnoksessa ehdotettuun tarkistukseen. Uudessa sanamuodossa ei viitata 
mihinkään tiettyyn vaihtoehtoon vaan jätetään mahdollisuuksia kaikille nykyisille ja tuleville 
tutkijoiden kehittämille vaihtoehdoille.

Tarkistus 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion 
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei 
pitäisi rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä.
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Olisi kiinnitettävä huomiota 
huomattaviin eroihin jäsenvaltioiden 
kansallisissa lainsäädännöissä ihmisen 
alkioilla ja ihmisalkion kantasoluilla 
tehtävän tutkimuksen osalta. EU:n 
tutkimuspolitiikka ei saisi johtaa 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhtenäistämiseen. Komission olisi 
muistettava seitsemännestä 
puiteohjelmasta antamansa julkilausuma, 
jonka mukaan se jatkaa nykyistä 
käytäntöä eikä esitä sääntelykomitean 
hyväksyttäväksi ehdotuksia hankkeiksi, 
joihin sisältyvissä tutkimustoimissa 
ihmisalkioita tuhotaan esimerkiksi 
kantasolujen tuottamiseksi1. Tämä 
sitoumus pitäisi liittää tähän asetukseen 
oikeudellisen jatkuvuuden takaamiseksi.
__________________
1 Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 1982/2006/EY liitteenä olevaa 
6 artiklaa koskevan komission lausuman 
12 kohta, EUVL L 412, 30.12.2006, s.1.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on vahvistaa oikeudellisesti Euroopan komission 
kantasolututkimusta koskevaa sitoumusta.

Tarkistus 57
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Euroopan unionin tuomioistuin 
päätti asiassa C–34/101, että EU:n 
lainsäädännössä estetään ihmisalkioiden 
kantasolujen patentointi. Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiassa C–34/10 
tehdyn päätöksen mukaisesti 
kantasolututkimus pitäisi sulkea EU:n 
rahoituksen ulkopuolelle.
__________________
1 Asia C-34/10, yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomio (suuri jaosto) of 18 päivänä 
lokakuuta 2011, Oliver Brüstle vastaan 
Greenpeace.

Or. en

Tarkistus 58
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Euroopan komission on otettava 
entistä paremmin huomioon tämän 
puiteohjelman puitteissa tehty tutkimus 
napanuoran verestä erotetuista soluista 
(erilaistumista, jakaantumista ja 
autologista tai allogeenistä käyttöä 
koskeva kapasiteetti, vastaanottajan 
immunologisen reaktion puuttuminen), 
joita on jo käytetty onnistuneesti tiettyjen 
sairauksien hoidossa.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella tarkennetaan esittelijän tarkistuksessa 6 esittämää kantaa napanuoran 
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verestä erotettujen solujen tutkimukseen, jonka on oltava kolmas kantasoluja koskeva 
tutkimusväylä, jota yhteisön Horisontti 2020 -tutkimusohjelmassa edistetään.

Tarkistus 59
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) EU:n tutkimuspolitiikassa ja 
tutkimusrahoituksessa on varmistettava, 
että tutkijat, joiden tutkimus rahoitetaan 
EU:n veronmaksajien rahoilla, myös 
patentoivat keksintönsä EU:ssa. Koska 
ihmisalkion kantasolut eivät ole 
patentoitavissa (katso yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö C–34/10), 
tällainen tutkimus olisi jätettävä EU:n 
rahoituksen ulkopuolelle veronmaksajien 
rahojen vastuullisen käytön takaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää 
rahoittaa tällaista tutkimusta yksinomaan 
omasta kansallisesta talousarviostaan ja 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Indusoitujen pluripotenttien 
kantasolujen äskettäinen löytyminen on 
tuonut uuden tutkimusväylän jo monia 
vuosia avoinna olleiden aikuisen 
kantasoluja ja alkion kantasoluja 
koskeviin väyliin ja herättänyt siten uusia 
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toiveita hoitoa odottavissa potilaissa. Siksi 
on asianmukaista, että unioni toimii 
alalla seuraavien suositusten mukaisesti:
- hyöty, jonka tiedeyhteisö tuo 
kaikentyyppisiin tutkimuksiin;
- tasapainon aikaansaaminen näiden 
kantasoluja koskevien erityyppisten 
tutkimusten välillä, mikä tarkoittaa, että 
mitään niistä ei saa suosia toisten 
kustannuksella;
– niiden ongelmien ennakkoluuloton 
selvittäminen, joita kukin näistä 
kantasolujen luokista aiheuttaa.

Or. fr

Tarkistus 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vaikutuksen lisäämiseksi mahdollisimman 
paljon olisi harkittava monialaisia, alojen 
välisiä ja alojen rajat ylittäviä 
lähestymistapoja merkittävän tieteellisen 
edistyksen välttämättöminä tekijöinä. 
Tieteen läpimurrot tapahtuvat usein 
alojen ja tietämyksen rajoilla ja 
risteyksissä. Euroopan tällä hetkellä 
kohtaamien ongelmien ja haasteiden 
monimutkaisuus edellyttää lisäksi 
ratkaisuja, joihin voidaan puuttua vain 
usean alan ja yhteiskunnallisen toimijan 
yhteistyöllä.

Or. en

Perustelu

Monialaisuus, alojenvälisyys ja alojen rajojen ylittäminen ovat ratkaisevia tieteen ja 
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innovoinnin edistymiselle. Nykyisten ongelmien monimutkaisuuteen ei usein voida puuttua 
pelkästään yhden alan tai tutkijoiden avulla. Siksi alojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden 
yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä tietorakenteita tarvitaan jatkuvasti parhaiden ratkaisujen 
löytämiseksi ja kehittämiseksi. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla ei pitäisi siksi pelkästään 
mahdollistaa vaan myös edistää monialaisuutta ja alojenvälisyyttä.

Tarkistus 62
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 -
puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 

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

ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden ja 
Rio+20-tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tutkimusryhmien osallistuminen 
eri hankkeisiin olisi katsottava laadun 
vahvistamiseksi ja mahdollisuudeksi 
kansainväliseen yhteistyöhön.

Or. en

Tarkistus 65
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen 
omaksua uusi lähestymistapa valvontaan 
ja riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 

(32) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoitusstrategian osana on 
tarpeen omaksua uusi lähestymistapa
todisteisiin perustuvan 
riskinhallintastrategian kehittämiseen. 
Samalla neuvosto peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
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marraskuuta 2010 antamassaan
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että eurooppalaisen 
tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava osallistujiin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että merkittävä 
täytäntöönpanon yksinkertaistaminen 
edellyttää radikaalimpaa lähestymistapaa 
ja että riskin ja luottamuksen välistä 
tasapainoa on korjattava.

tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että eurooppalaisen 
tutkimusrahoituksen hallinnoinnin olisi 
oltava tutkijoihin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) 
väliarvioinnissa todetaan, että tarvitaan
radikaalimpaa lähestymistapaa 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi 
huomattavasti, millä osoitetaan unionin 
luottavan tutkijoihin ja kannustetaan 
heitä ottamaan tieteen ja teknologian 
nopeammassa edistymisessä tarvittavia 
riskejä.

Or. en

Tarkistus 66
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tehokas suorituskyvyn hallinta, 
mukaan lukien arviointi ja seuranta, 
edellyttää sellaisten yksittäisten 
suorituskykyindikaattoreiden kehittämistä, 
joita voidaan mitata aikajanalla, jotka ovat 
realistisia ja vastaavat toiminnan 
perusajatusta ja jotka ovat merkityksellisiä 
tavoitteiden ja toimien asianmukaisen 
hierarkian kannalta. Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon ja 
seurannan sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen edistymisen, saavutusten ja 
toiminnan seurannan välille olisi luotava 
asianmukaiset koordinointimekanismit.

(35) Tehokas suorituskyvyn hallinta, 
mukaan lukien arviointi ja seuranta, 
edellyttää sellaisten yhteisten 
eurooppalaisten yksittäisten 
suorituskykyindikaattoreiden kehittämistä, 
joita voidaan mitata aikajanalla, jotka ovat 
realistisia ja vastaavat toiminnan 
perusajatusta ja jotka ovat merkityksellisiä 
tavoitteiden ja toimien asianmukaisen 
hierarkian kannalta. Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanon ja 
seurannan sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen edistymisen, saavutusten ja 
toiminnan seurannan välille olisi luotava 
asianmukaiset koordinointimekanismit.
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Or. fr

Tarkistus 67
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 
2020 -puiteohjelma’, ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
teollisuudelle tarjoamien mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä.

Tällä asetuksella perustetaan tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 
2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 
2020 -puiteohjelma’, ja määritellään kehys, 
jonka mukaisesti unioni tukee tutkimus- ja 
innovointitoimia ja joka edistää 
innovointia, tutkimusta ja teknologian 
kehittämistä koskevan politiikan 
yhteiskunnalle, taloudelle ja teollisuudelle 
tarjoamien mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'tutkimusinfrastruktuureilla' (RI) " 
tiloja, resursseja, organisointijärjestelmiä 
ja palveluja, joita tutkimusyhteisöt 
käyttävät tehdäkseen tutkimusta ja 
innovointia omilla aloillaan. Niitä 
voidaan tarvittaessa käyttää tutkimuksen 
ulkopuolella, esimerkiksi koulutukseen tai 
yleisötilaisuuksiin. 
Tutkimusinfrastruktuureja ovat muun 
muassa tärkeät tieteelliset laitteet (tai 
välineistöt), tietoon perustuvat resurssit, 
kuten kokoelmat, arkistot tai tieteelliset 
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tiedot, sähköiset infrastruktuurit, kuten 
tiedot, tietokone- ja 
ohjelmistojärjestelmät, viestintäverkostot 
ja -järjestelmät, joilla edistetään 
avoimuutta ja digitaalista luottamusta, 
kaikki muut ainoalaatuiset 
infrastruktuurit, jotka ovat olennaisen 
tärkeitä tutkimuksen ja innovoinnin 
huippuosaamisen aikaansaamiseksi."

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin käsitteeseen viittaavan yhteisen määritelmän aikaansaamiseksi 
lainsäädäntöasiakirjaan on liitettävä jo käytössä oleva käsite, jolla laajennetaan rakennuksiin 
ja fyysiseen ympäristöön liittyvää perinteistä tulkintaa.

Tarkistus 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'Euroopan laajuisella teknologian 
siirrolla' tieteellisten tuotosten ja 
teknologian siirtoa EU:n eri 
jäsenvaltioissa sijaitsevien julkisten ja 
yksityisten elinten välillä.

Or. en

Tarkistus 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) 'älykkäällä erikoistumisella' 
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Euroopan unionin T&K- ja 
innovaatiopolitiikan kehittämistä 
koskevaa käsitettä. Älykkään 
erikoistumisen tarkoituksena on edistää 
julkisten investointien tehokasta ja 
vaikuttavaa käyttöä hyödyntämällä 
maiden ja alueiden välistä synergiaa ja 
vahvistamalla niiden 
innovointivalmiuksia. Älykkään 
erikoistumisen strategia laaditaan 
monivuotisesta strategiaohjelmasta, jonka 
tavoitteena on kehittää toiminnallinen 
kansallinen tai alueellinen tutkimuksen 
innovointijärjestelmä.

Or. en

Perustelu

Älykäs erikoistuminen on toimi, joka alueiden on toteutettava omien valmiuksiensa 
määrittämiseksi ja tulevan alueellisen strategisen ohjelmansa suunnittelemiseksi. Se on 
alhaalta ylös etenevä vaatimus, jonka avulla voidaan siirtää varoja rakennerahastoista 
Innovaatio- ja Horisontti 2020 -ohjelmiin.

Tarkistus 71
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 
toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävyys, talouden 
kehitys ja joustavuus, sosiaalinen 
osallisuus ja teollisuuden kilpailukyky 
pitkällä aikavälillä.
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Or. en

Tarkistus 72
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koulutus on erittäin tärkeä Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloite. Se on olennainen 
väline Euroopan vahvuudelle. Siirrot tieteestä koulutusohjelmiin olisi otettava mukaan.

Tarkistus 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 75
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 

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

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

Or. en

Tarkistus 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
talouden rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Tutkimuksen ja innovoinnin ja 
rakennerahastojen väliset yhdistävät 
välineet olisi lisäksi pantava täytäntöön 
tiedon alueita ja älykästä erikoistumista 
koskevien ohjelmien avulla, ja molempien 
välineiden pitäisi sijaita ERAn 
sisäpuolella, jotta huippuosaamisen 
portaikkoa varten voitaisiin luoda 
puolueettomat indikaattorit.

Or. en
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Perustelu

"Tiedon alueet" ja "älykäs erikoistuminen" voivat olla tärkeitä välineitä rakennerahastojen ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman väliselle synergialle.

Tarkistus 77
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen nojalla ei rahoiteta 
tämän ohjelman toteuttamisesta johtuvia 
komission hallintomenoja eikä Galileon, 
GMES:n tai ITERin kaltaisten suurten 
eurooppalaisten 
infrastruktuurihankkeiden rakentamista 
tai toimintaa.

Or. en

Tarkistus 78
Jill Evans, Yves Cochet

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän asetuksen nojalla ei rahoiteta 
muuntogeenisten organismien 
kehittämistä levitettäväksi 
tarkoituksellisesti ympäristöön, 
elintarvikkeiksi tai rehuiksi eikä niihin 
liittyviä tutkimustoimia ja 
infrastruktuuria.

Or. en
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Tarkistus 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) Tieto, tiede ja teknologia 
Luonnontieteet, terveys, maa, ympäristö, 
luonnonvarat ja elintarvikkeiden 
turvallisuus.

Or. en

Perustelu

Ero teknologioiden, teknistä suunnittelua koskevien tieteiden ja inhimillisiä ja sosiaalisia 
tarpeita koskevan tutkimuksen välillä.

Tarkistus 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) Yhteiskunta-, talous- ja humanistiset 
tieteet. Väestörakenteen haasteet, 
koulutus, alueelliset kysymykset, hallinto, 
kulttuuri, digitaalisisältö, humanistiset 
tieteet, kulttuuriperintö ja aineettomat 
tietoalat.

Or. en

Perustelu

Aineettomien tietoalojen merkitystä tarvitaan sopeutumiseksi globaaleihin haasteisiin.

Tarkistus 81
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa 
euroa, josta enintään 86198 miljoonaa 
euroa osoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin 
toimiin.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa 
euroa, josta enintään 86 698 miljoonaa 
euroa osoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin 
toimiin.

Or. it

(Ks. muutosehdotus liitteessä II.)

Tarkistus 82
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 87740 miljoonaa 
euroa, josta enintään 86198 miljoonaa 
euroa osoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin 
toimiin.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat XXX miljoonaa 
euroa, josta enintään 98,2 prosenttia
osoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) XIX osaston 
soveltamisalaan kuuluviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 83
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa;

(a) Huipputason tiede, 23 818 miljoonaa 
euroa;

Or. it

(Ks. muutosehdotus liitteessä II.)

Tarkistus 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

(a) Huipputason tiede, 27818 miljoonaa 
euroa

(a) Huipputason tiede, 29,3 prosenttia

Or. en

Tarkistus 85
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Teollisuuden johtoasema, 20280
miljoonaa euroa;

(b) Teollisuuden johtoasema, 
25 280 miljoonaa euroa;

Or. it

(Ks. muutosehdotus liitteessä II.)

Tarkistus 86
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Teollisuuden johtoasema, 27818 
miljoonaa euroa

(b) Teollisuuden ja jälkiteollisuuden 
johtoasema, 25280 miljoonaa euroa

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon, että jälkiteollisuus on jo totta joissakin jäsenvaltioissa, jotka ovat 
siirtyneet kohti jälkiteollista yhteiskuntaa ja joissa on dynaamisia palveluja ja 
huipputeknologian aloja. Toisaalta EU:n, joka on jäämässä jälkeen tärkeimmistä 
kilpailijoistaan, on investoitava entistä enemmän tärkeimpiin teollisuusaloihin, jotka ovat 
kilpailukyvyn ydintä, joten on vain järkevää laatia tasapainoinen talousarvio, joka jaetaan 
kolmesta ensisijaisesta alasta kahden kesken: teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset 
haasteet.

Tarkistus 87
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Teollisuuden johtoasema, 27818 
miljoonaa euroa

(b) Teollisuuden johtoasema, 
25,2 prosenttia

Or. en

Tarkistus 88
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 35888 
miljoonaa euroa.

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
34 388 miljoonaa euroa.

Or. it
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(Ks. muutosehdotus liitteessä II.)

Tarkistus 89
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 35888 
miljoonaa euroa.

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 30888 
miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 6 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohdan tarkistukseen, jotta talousarvio 
voidaan jakaa tasapainoisemmin. On ratkaisevaa laatia vahva teollisuutta ja jälkiteollisuutta 
koskeva politiikka EU:n tasolla, jos halutaan käsitellä suuria yhteiskunnallisia haasteita, joita 
EU:n yhteiskunnilla on nyt ja tulevina vuosikymmeninä (hyvien ja kunnollisten työpaikkojen 
luominen ja Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamiseen pyrkiminen).

Tarkistus 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 35888 
miljoonaa euroa.

(c) Yhteiskunnalliset haasteet, 
40,4 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 91
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 92
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1652 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 26 artiklan 
1 kohdassa säädetyn arvioinnin jälkeen. 
Tämä lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2 524 miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1 042 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1482 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 26 artiklan 
1 kohdassa säädetyn arvioinnin jälkeen. 
Tämä lisämääräraha asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti 2 kohdan c alakohdassa 
esitetyn painopistealueen "Teollisuuden 
johtoasema" erityistavoitteelle "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
"Yhteiskunnalliset haasteet" osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Or. it

(Ks. muutosehdotus liitteessä II.)
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Tarkistus 93
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3194 miljoonaa euroa 
siten kuin liitteessä II esitetään. Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
annetaan aluksi 1542 miljoonan euron 
määrärahaerä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII 
osaston soveltamisalaan kuuluvia toimia 
varten. Toinen enintään 1652 miljoonan 
euron määrärahaerä maksetaan 26 
artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 
jälkeen. Tämä lisämääräraha asetetaan 
saataville tasasuhtaisesti 2 kohdan c 
alakohdassa esitetyn painopistealueen 
”Teollisuuden johtoasema” 
erityistavoitteelle ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” osoitetusta 
määrästä sekä 2 kohdan c alakohdassa 
esitetylle painopistealueelle 
”Yhteiskunnalliset haasteet” osoitetusta 
määrästä siten kuin liitteessä II esitetään.

Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutille Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 3 prosenttia 
kokonaistalousarviosta siten kuin liitteessä 
II esitetään.

Or. en

Tarkistus 94
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämä kahdessa monivuotisessa erässä 
annettava rahoitus kattaa

Poistetaan.

a) ensimmäisessä erässä nykyisten 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
käynnissä olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis-
ja innovointiyhteisöä käsittävän toisen 
aallon käynnistämiseen;
b) toisessa erässä jo perustettujen 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
käynnissä olevan kehittämisen sekä 
siemenrahoituksen kolme uutta osaamis-
ja innovaatioyhteisöä käsittävän 
kolmannen aallon käynnistämiseen.

Or. en

Tarkistus 95
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toinen määräraha annetaan käyttöön 26 
artiklan 1 kohdassa säädetyn arvioinnin 
jälkeen, jossa otetaan erityisesti 
huomioon:

Poistetaan.

a) osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kolmannen aallon sovittu 
perustamisaikataulu;
b) olemassa olevien osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ohjelmoidut 
rahoitustarpeet niiden kunkin ominaisen 
kehityksen mukaisesti;
c) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen vaikutus Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
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saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 97
Frédérique Ries
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) niillä on läheiset taloudelliset ja 
maantieteelliset yhteydet unioniin;

iii) niillä on läheiset poliittiset, taloudelliset 
ja maantieteelliset yhteydet unioniin;

Or. fr

Tarkistus 98
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

(iii a) niissä on demokraattisiin 
periaatteisiin ja tehokkaaseen julkiseen 
hallintoon perustuva järjestelmä; 

Or. it

Tarkistus 99
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan:
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä; kansainvälisistä tiede-
ja teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista; teollisuuden 
(erityisesti energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen) edustajilta; 
ennakoivista toimista; kohdennetuista 
julkisista kuulemisista; läpinäkyvistä ja 
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innovoinnin tukeminen. interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. it

Tarkistus 100
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista, toimintarajoitteisten 
ihmisten järjestöjen aktiivisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnan kannalta hyödyllisen ja merkityksellisen tutkimuksen tuottamiseksi on 
olennaisen tärkeää, että toimintarajoitteiset ihmiset ja heitä edustavat järjestöt otetaan 
täysimääräisesti mukaan Horisontti 2020 -ohjelman päätöksentekoprosessiin. Se on 
ratkaisevaa, jos halutaan varmistaa, että EU:n tutkimuksesta saadaan tuloksia vastaamaan 
sen yhteiskunnan ja kansalaisten, erityisten toimintarajoitteisten ihmisten, tarpeita. Tällä 
hetkellä ei ole mitään mainintaa toimintarajoitteisten ihmisten ja heitä edustavien järjestöjen 
osallistumisesta Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimukseen, ja ehdotusta olisi muutettava 
tämän ehdotuksen mukaisesti.
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Tarkistus 101
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista (esim. potilasjärjestöt 
terveystutkimuksen osalta) sekä 
läpinäkyvistä ja interaktiivisista 
prosesseista, joilla varmistetaan 
vastuullisen tieteen ja innovoinnin 
tukeminen.

Or. en

Tarkistus 102
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, voittoa 
tavoittelemattoman 
kansalaisyhteiskunnan foorumeilta, 
kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
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innovoinnin tukeminen. kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. en

Tarkistus 103
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista, toimintarajoitteisten 
ihmisten järjestöjen aktiivisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

Or. en

Tarkistus 104
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seitsemännen puiteohjelman tiedettä 
ja yhteiskuntaa koskevan teeman 
puitteissa käynnistetyn työn perusteella 
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Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
varmistettava kansalaisjärjestöjen 
osallistuminen sekä tutkimuksen 
painopistealojen määrittelyyn ja tiettyjen 
työohjelmien suunnitteluun että 
tarvittaessa tutkimustoimiin erityisten 
hankepyyntöjen avulla.

Or. en

Tarkistus 105
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yhteiskunnallisten haasteiden nojalla 
laadittujen tutkimustarpeiden ja 
-painopistealojen yhteiskunnallisen 
merkityksen takaamiseksi komission on 
perustettava foorumeita 
kansalaisyhteiskunnan edustajien ja 
tutkijoiden väliselle vuoropuhelulle.

Or. en

Tarkistus 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, paikka-, 
kaupunki- ja aluekysymyksiä koskevaan 
systeemiseen lähestymistapaan, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Perustelu

Alue alueellisena ulottuvuutena (maan käyttö, alue ja kaupungit) puuttuu kokonaan 
ohjelmasta. Tämä on tärkeä ja keskeinen osa yhteiskunnallisia haasteita, ja se on liitettävä 
kaikkiin toimiin.

Tarkistus 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien miesten ja naisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien kunnioittaminen 
tutkimuksessa, sekä tutkijan ammatin 
houkuttelevuuden lisäämiseen molemmille 
sukupuolille ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 108
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 109
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 110
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen varmistamiseksi, että monialaiset 
näkökohdat otetaan asianmukaisesti 
huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa, komission on tehtävä 
taloudellisen arvioinnin lisäksi 
yhteiskunnallinen, eettinen ja 
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kestävyyteen liittyvä arviointi tietyistä 
tutkimusohjelmista osana Horisontti 2020 
-ohjelman säännöllistä seurantaa ja 
arviointia.

Or. en

Tarkistus 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos EU haluaa koulutuksensa olevan kilpailukykyinen, tutkimustulokset on siirrettävä 
ohjelmiin.

Tarkistus 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vastuullinen tutkimus ja innovointi

Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
sopusointuisen ja tehokkaan suhteen 
takaamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa on aktiivisesti edistettävä 
vastuullista tutkimusta ja innovointia. 
Tämä tarkoittaa sellaisen 
hallintokehyksen edistämistä, jolla 
rohkaistaan yhteiskunnallisia toimijoita 
tekemään yhteistyötä koko tutkimus- ja 
innovointiprosessin ajan itse prosessin 
sekä sen tulosten ja vaikutusten 
mukauttamiseksi paremmin yhteiskunnan 
odotuksiin, tarpeisiin ja arvoihin. Tämä 
hallintokehys kattaa erityisesti
a) tehokkaan julkisen osallistumisen 
varmistamisen tutkimuksen ja 
innovaation edistämiseksi, mukaan lukien 
osallistuva tutkimus, jossa 
yhteiskunnalliset toimijat tuottavat 
yhdessä tietoa yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaamiseksi;
b) 15 artiklassa tarkoitetun 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamisen;
c) 15 b artiklassa tarkoitetun tieteellisen 
tiedon ilmaisen saatavuuden verkossa ja 
sen hyödyntämisen mahdollistamisen;
d) tulevien tutkijoiden ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
varustamisen koulutuksen avulla 
tarvittavilla tiedoilla ja välineillä, jotta 
nämä voivat osallistua täysimääräisesti ja 
ottaa vastuun tutkimus- ja 
innovointiprosessista;
e) 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
eettisten periaatteiden noudattamisen 
varmistamisen.

Or. en
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Tarkistus 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Miesten ja naisten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet tutkimuksessa

Or. en

Tarkistus 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
kunnioitettava tutkimuksen 
ammattilaisten tieteellistä 
huippuosaamista ja ammatillista 
pätevyyttä edistettäessä tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön miesten ja naisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 115
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä 
kaiken sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
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alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaan tai ikään 
perustuvan syrjinnän estämiseksi 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä, 
mukaan luettuina toimenpiteet, joilla 
poistetaan esteet toimintarajoitteisten 
esteettömyydeltä.

Or. en

Tarkistus 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tutkijoiden yhdenvertaisuus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään tutkijan uran houkuttelevuutta 
koko Euroopassa. Siksi se pannaan 
täytäntöön siten, että tutkijoiden 
yhtenäismarkkinoiden luomista edistetään 
erityisesti tarjoamalla asianmukaiset 
mekanismit tutkijoiden palkkauksen 
eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 117
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 



AM\905947FI.doc 53/72 PE492.556v01-00

FI

kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus, sen lisäpöytäkirjat
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus vammaisten oikeuksista.

Or. en

Perustelu

EU ratifioi 23. joulukuuta 2010 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen vammaisten 
oikeuksista, ja se tuli voimaan 22. tammikuuta 2011. Se on ensimmäinen EU:n ratifioima 
ihmisoikeussopimus, ja kaikessa EU:n politiikassa ja säädöksissä olisi noudatettava kyseistä 
kansainvälistä yleissopimusta.

Tarkistus 118
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.
Tutkimustoiminnassa on myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla 
ja vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan, 
myös strategisen kehityksen, integroinnin 
ja innovatiivisten eläinkokeettomien 
välineiden ja teknologioiden käytön 
avulla.

Or. en



PE492.556v01-00 54/72 AM\905947FI.doc

FI

Tarkistus 119
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus, sen lisäpöytäkirjat
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus vammaisten oikeuksista.

Or. en

Tarkistus 120
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vamman tai iän perusteella
ja tarve varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Tarkistus 121
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisten kloonaukseen liittyvä tutkimus,

(a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisten ja eläinten kloonaukseen liittyvä 
tutkimus;

Or. it

Tarkistus 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

a) lisääntymis-, hoito- tai tieteellisessä 
tarkoituksessa tehtävään ihmisen 
kloonaukseen liittyvä tutkimus,

Or. en

Tarkistus 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon kuuluu 
ihmisalkioiden tuhoamista;

Or. en

Tarkistus 125
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, jonka luokitellaan 
aiheuttavan ankaraa kärsimystä 
selkärankaisille eläimille;

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa tutkimusta, joka aiheuttaa ankaraa kärsimystä selkärankaisille 
eläimille.

Tarkistus 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään ihmisalkion 
kantasoluja;

Or. en
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Tarkistus 127
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään 
luonnonvaraisia pyydystettyjä apinoita tai 
apinoita, joiden toinen tai molemmat 
vanhemmat ovat luonnonvaraisia 
pyydystettyjä apinoita;

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa tutkimusta, jossa käytetään luonnonvaraisia pyydystettyjä apinoita 
tai apinoita, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat luonnonvaraisia pyydystettyjä 
apinoita.

Tarkistus 128
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) nisäkkäillä tai linnuilla tehtävä 
tutkimus, johon kuuluu harkittu emosta 
erottaminen.

Or. en

Perustelu

EU:n ei pitäisi rahoittaa nisäkkäillä tai linnuilla tehtävää tutkimusta, johon kuuluu harkittu 
emosta erottaminen.
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Tarkistus 129
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Kantasolututkimus on lupaava väylä 
monien hermoston 
rappeutumissairauksien ja kroonisten 
tautien hoidossa tai parantamisessa.
Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 130
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka 
on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tietyssä jäsenvaltiossa kiellettyjä 
tutkimustoimia ei rahoiteta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Tutkimusta ja 
rahoitusta koskevat painopistealueet on 
määriteltävä hankittujen tieteellisiin 
tietoihin perustuvien todisteiden 
mukaisesti.

Or. pt
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Perustelu

Tutkimusta ja sen rahoittamista koskevien painopistealueiden on mukailtava hankittuja 
tieteellisiä tietoja, eikä näitä painopistealueita saa määritellä ja asettaa pitkäksi aikaa.

Tarkistus 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Tukea myönnetään tutkimukseen, jolla 
pyritään kehittämään ja parantamaan 
aikuisten ihmisten kantasoluihin 
perustuvia hoitoja. Aikuisten ihmisten 
kantasolujen tutkimukseen voidaan 
myöntää rahoitusta tutkimusehdotuksen 
sisällön ja asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Tukea 
myönnetään erityisesti napanuoran 
veressä olevien kantasolujen ja 
indusoitujen pluripotenttien kantasolujen 
tutkimukseen. Rahoitusta ei myönnetä 
sellaiselle tutkimukselle, joka on kielletty 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 132
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 

4. Aikuisen ihmisen, napanuoran verestä 
saatavia ja ihmisalkion kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
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asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Ihmisalkion 
kantasoluja koskevaa tutkimusta voidaan 
tehdä vain ylijäämäalkioilla, jotka on 
saatu koeputkihedelmöityksen puitteissa 
ja joiden avulla ei pyritä hankkimaan 
lasta.
Rahoitusta ei myönnetä sellaiselle 
tutkimukselle, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
kiellettyjä tutkimustoimia ei rahoiteta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Sitä vastoin 
kaikentyyppisiä kantasoluja koskevaa 
tutkimusta rahoitetaan jäsenvaltioissa, 
joissa tämä toimi on sallittu.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että ylijäämäalkioita koskevaan arkaluontoiseen kysymykseen omaksutaan 
objektiivinen näkökulma: jotkin maat kieltävät kaiken tutkimuksen alkioiden ja sikiöiden 
kantasoluilla; toisilla on enemmän vaihtoehtoja, ja niissä sallitaan ylijäämäalkioiden käyttö; 
jotkin maat puolestaan sallivat tutkimuksen alle 14 päivää vanhoista alkioista peräisin 
olevilla kantasoluilla.

Tarkistus 133
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka 
on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa.
Tietyssä jäsenvaltiossa kiellettyjä 
tutkimustoimia ei rahoiteta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

4. Tuetaan tutkimustoimia, joiden 
tavoitteena on kehittää ja parantaa 
ihmisen kantasoluihin perustuvia hoitoja. 
Erityisesti napanuoran verestä saatavia 
kantasoluja, indusoituja pluripotentteja 
kantasoluja ja aikuisten kantasoluja 
koskevaa tutkimusta tuetaan mahdollisena 
tulevana vaihtoehtona ihmisalkion 
kantasoluja koskevalle tutkimukselle.
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Or. en

Perustelu

Tarkistukset perustuvat valmistelijan tarkistuksiin 1 ja 6 – mutta niissä otetaan huomioon, 
että lausunto päätettiin rajoittaa tiukasti ENVI-valiokunnan valtuuksiin eli ympäristöön, 
terveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen. Oikeudelliset ja eettiset näkökohdat kuuluvat 
oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. Siksi tarkistuksessa pyritään välttämään 
viittauksia eettisiin kysymyksiin.

Tarkistus 134
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Tuetaan tutkimustoimia, joiden 
tavoitteena on kehittää ja parantaa 
ihmisen kantasoluihin perustuvia hoitoja. 
Ihmisalkion kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 

4. Muiden tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
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tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 136
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun 
direktiivin 2010/63/EU soveltamisalaan 
kuuluvaan eläinkokeita hyödyntävään 
tutkimukseen sovelletaan ankaraa ja 
avointa eettisesti ja tieteellisesti 
asianmukaista tarkastusprosessia, 
mukaan lukien eläinmallien 
asiaankuuluvuutta ihmisten tilanteelle 
koskevien väitteiden täysimääräinen 
perustelu.

Or. en

Perustelu

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU 
nojalla edellytetään kattavaa hankearviointia, jossa otetaan huomioon myös eläinten käytön 
eettiset näkökohdat. EU:n pitäisi rahoittaa eläinkokeita käyttävää tutkimusta vain, jos siihen 
on sovellettu ankaraa ja avointa eettisesti ja tieteellisesti asianmukaista tarkastusprosessia.

Tarkistus 137
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja ja yritysten kilpailukykyä 
ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa 
(COSME).

Or. en

Perustelu

Täydennetään lausuntoluonnoksen tarkistusta 9.

Tarkistus 138
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Strateginen yhteensovittaminen

Komission on taattava Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan kuuluvien tutkimus- ja 
innovointitoimien strateginen 
yhteensovittaminen tarvittaessa 
perustamalla alakohtaisia 
ohjauskomiteoita, jotka koostuvat 
johtavista tutkijoista, jotka antavat 
neuvontaa ensisijaisten tavoitteiden 
asettamisprosessissa.

Or. en

Perustelu

Strateginen yhteensovittaminen on taattava erityisesti terveydenhuollon kaltaisilla aloilla, 
joilla innovaatiosyklit ovat erittäin pitkiä, jopa pidempiä kuin nykyisen ohjelman kesto. 
Komissio voi tehdä yhteistyötä johtavien tutkijoiden kanssa ensisijaisten tavoitteiden 
asettamiseksi Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvalle rahoitukselle.
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Tarkistus 139
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 30 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeää tukea pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan komission esitystä paljon 
mittavammin.

Tarkistus 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla; a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla, 
erityisesti Euroopan-laajuisuus;

Or. en

Tarkistus 141
Yves Cochet, Jill Evans
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) mahdollinen vaikutus 
yhteiskunnallisten näkökohtien, 
kestävyyden tai teollisuuden kilpailukyvyn 
käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tuki tutkijoiden, potilaiden ja 
sidosryhmien yhdistysverkostojen 
luomiselle ja vahvistamiselle heidän, 
kyseisten alojen, instituutioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden 
ja vaihtojen parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia rahoitetaan avointen ja 
kilpailullisten pyyntöjen nojalla.

Or. en
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Tarkistus 144
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden niiden alueiden väliseen 
yhteiseen ohjelmasuunnitteluun, jotka 
kuuluvat mieluummin samaan Euroregio-
alueeseen tai asetuksella (EY) 
N:o 1082/2006 perustettuun 
eurooppalaiseen alueellisen yhteistyön 
yhtymään.

Or. it

Tarkistus 145
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus. Nämä toimet kattavat 
muun muassa kehitysmaiden 
tutkimusvalmiuksien vahvistamiseen 
tähtäävät toimet ja niiden 
terveydenhuollon kaltaisten alojen 
erityistarpeisiin kohdennetut 
yhteistyötoimet, mukaan lukien 
laiminlyötyihin tauteihin, maatalouteen, 
kalastukseen ja ympäristöön liittyvä 
tutkimus, ja niiden valmiuksiin 
mukautettujen rahoitusehtojen 



AM\905947FI.doc 67/72 PE492.556v01-00

FI

täytäntöönpanon.

Or. fr

Tarkistus 146
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys.

Or. fr

Tarkistus 147
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 148
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Tiedonsaannin yksinkertaistamiseksi 
ja sellaisen välineen kehittämiseksi, jossa 
on kaikki tutkimusyhteisön vaatimat 
tiedot, ja avoimuuden vuoksi Cordista 
olisi digitaalisena välineenä tarkistettava 
ja uudistettava selkeämmin ja 
joustavammin. Uuden Cordisin on määrä 
olla valmiina ennen kesäkuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä Cordis on yksi monimutkaisimmista ja vaikeimmista ohjelmista käsitellä. Jos 
yhteiskunnan, tutkijoiden ja yritysten halutaan saavan helpommin tietoa, ohjelmaa on 
tarkistettava, tietoja on laajennettava ja kaikkien ehdotusten ja avustusten saatavuutta on 
helpotettava.

Tarkistus 149
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) aloitteet, joilla edistetään suuren yleisön 
kanssa käytävää vuoropuhelua ja 
keskustelua tieteeseen, teknologiaan ja 
innovointiin liittyvistä kysymyksistä, ja 
joissa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja 
muita innovatiivisia teknologioita ja 
menetelmiä.

e) aloitteet, joilla edistetään akateemisen 
yhteisön osallistumisen avulla suuren 
yleisön kanssa käytävää vuoropuhelua ja 
keskustelua tieteeseen, teknologiaan ja 
innovointiin liittyvistä kysymyksistä, ja 
joissa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja 
muita innovatiivisia teknologioita ja 
menetelmiä erityisesti siten, että lisätään 
yleisön tietoisuutta siitä, miten tutkimusta 
ja innovaatiota voidaan hyödyntää 
yhteiskunnan haasteissa.
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Or. ro

Tarkistus 150
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia
asianosaisten ulkopuolisten sidosryhmien, 
esimerkiksi potilasyhdistysten, tuella. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 151
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, meri- ja 
merenkulkututkimuksesta, mukaan lukien 
tiedot ilmastoon liittyvien menojen 
määrästä.

Or. en
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Tarkistus 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot ja indikaattorit 
monialaisista aiheista, kuten vastuullisesta 
tutkimuksesta ja innovoinnista, myös 
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 153
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

i) edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
ensimmäisen määrärahaerän käyttöaste 
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erittelemällä osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ensimmäisen aallon 
kehittämiseen käytetty rahamäärä ja 
toisen aallon siemenrahoituksen vaikutus 
sekä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin kyky houkutella 
rahoitusta osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen kumppaneilta ja 
yksityiseltä sektorilta asetuksen XX/2012 
[tarkistettu EIT-asetus] mukaisesti.
ii) osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kolmannen aallon sovittu 
perustamisaikataulu ja olemassa olevien 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
ohjelmoidut rahoitustarpeet niiden 
kunkin ominaisen kehityksen mukaisesti; 
ja
iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 
2020 -puiteohjelman toimiin 
painopistealueella ”Yhteiskunnalliset 
haasteet” ja erityistavoitteessa 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa”.

Or. en

Tarkistus 154
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 

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

mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
miesten ja naisten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en


