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Tarkistus 53
Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 54
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin teollisuuden johtoaseman 
säilyttämiseksi ja lujittamiseksi on polttava 
tarve kannustaa yksityistä sektoria 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestointeihin, edistää 

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

tutkimusta ja innovointia liike-elämän 
linjauksilla ja kiihdyttää uusien 
teknologioiden kehittämistä tulevan 
yritystoiminnan ja talouskasvun 
tukemiseksi. Ohjelman II osalla 
”Teollisuuden johtoasema” olisi tuettava 
keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin 
ja muihin teollisuusteknologioihin liittyvää 
korkealaatuista tutkimusta ja innovointia, 
helpotettava riskirahoituksen saatavuutta 
innovatiivisille yrityksille ja hankkeille 
sekä tarjottava unionin laajuista tukea 
pienten ja keskisuurten yritysten 
innovointiin.

Or. en

Tarkistus 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Erityisohjelman olisi täydennettävä 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia ja muita 
unionin toimia, jotka ovat tarpeen 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 
noudatettavaa strategiaa varten, erityisesti 
niitä, jotka koskevat koheesiota, 
maataloutta ja maaseudun kehitystä, 
koulutusta ja ammatillista koulutusta, 
teollisuutta, kansanterveyttä, 
kuluttajansuojaa, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, energiaa, liikennettä, 
ympäristöä, ilmastoa, turvallisuutta, meriä 
ja kalastusta, kehitysyhteistyötä sekä 
laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa.
Innovoinnin ja tutkimuksen 
kannustamisessa olisi keskityttävä 
kyseisten politiikanalojen välisiin 
synergioihin, koska kokemus osoittaa, että 
joissain tapauksissa yhteiskunnallisia 
ongelmia voidaan ratkaista vain 
monimutkaisilla ja integroiduilla 
ratkaisuilla.

Or. lt

Tarkistus 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman III osalla ”Yhteiskunnalliset 
haasteet” edistetään asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 5 artiklan 2 
kohdan c alakohdassa vahvistetun 
painopisteen saavuttamista tutkimusta, 

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

teknologista kehitystä, demonstrointia ja 
innovointia koskevilla toimilla ja niihin 
liittyvillä sosioekonomisilla toimilla, joilla 
pyritään saavuttamaan seuraavat 
erityistavoitteet:

Or. en

Tarkistus 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia;

(a) parannetaan elinikäistä terveyttä ja 
hyvinvointia sekä ikääntyvien 
itsenäisyyden säilyttämistä tukevia 
ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 66
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(f b) edistetään yhteiskunnan ja 
instituutioiden sopeutumista tieteen 
tuloksiin ja innovaatioihin, demografisiin 
muutoksiin, ilmastonmuutokseen ja 
muihin merkittäviin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin.

Or. en

Tarkistus 68
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 69
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 1 mukaisesti 
erityisohjelman täytäntöönpanon 
talousarvio on 86 198 miljoonaa euroa.

1. Erityisohjelman täytäntöönpanon 
talousarvio on asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [Horisontti 2020] 6 artiklan 
mukainen.

Or. it

Tarkistus 70
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisohjelman I, II ja III 
osaa koskevista määristä enintään 
6 prosenttia saa olla tarkoitettu komission 
hallinnollisia menoja varten.

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[Horisontti 2020] 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisohjelman I, II ja III 
osaa koskevista määristä enintään 
3 prosenttia saa olla tarkoitettu komission 
hallinnollisia menoja varten.

Or. it

Perustelu

Hallintokustannuksia on vähennettävä, jotta voidaan kohdentaa enemmän varoja 
puiteohjelmassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 71
Chris Davies

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 73
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Taataan ERC:n pääsihteerin nimitysmenettelyn avoimuus.

Tarkistus 74
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Tarkistus 75
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen neuvoston muodostavat 
arvostetut tiedemiehet, insinöörit ja 
akateemisen maailman edustajat, joilla on 
asianmukainen asiantuntemus, jotka 
varmistavat edustettuina olevien 
tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka 
toimivat yksityishenkilöiden 
ominaisuudessa edustamatta minkään 
ulkopuolisen tahon etuja.

Tieteellisen neuvoston muodostavat 
korkeintaan kuusi arvostettujen 
tiedemiesten, insinöörien ja akateemisen 
maailman edustajien keskuudesta valittua 
jäsentä, joilla on asianmukainen 
asiantuntemus, jotka varmistavat 
edustettuina olevien tutkimusalojen 
moninaisuuden ja jotka toimivat 
yksityishenkilöiden ominaisuudessa 
edustamatta minkään ulkopuolisen tahon 
etuja.

Or. it

Tarkistus 76
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 

Komissio nimittää tieteellisen neuvoston 
jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu 
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tieteellisen neuvoston kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön 
kuuleminen sekä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle annettava kertomus.

6 artiklan 3 kohdan mukaisesti
hakukomitean kanssa sovitulla 
riippumattomalla ja avoimella 
menettelyllä, johon sisältyy tiedeyhteisön, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kuuleminen.

Or. it

Perustelu

Taataan mahdollisimman laaja avoimuus tieteellisen neuvoston jäsenten nimitysmenettelyssä.

Tarkistus 77
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Päätös N:o 2007/134/EY kumotaan.

Or. it

Perustelu

Päätöksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 79
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Horisontti 2020 -asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti erityistavoitteessa "Innovointi 
pk-yrityksissä" (pk-yrityksille kohdennettu 
väline) vahvistettuja toimenpiteitä 
sovelletaan erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" yhteydessä. 
Tällaisen integroidun lähestymistavan on 
johdettava siihen, että noin 30 prosenttia
niiden yhteenlasketusta 
kokonaistalousarviosta kohdistetaan pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa erityistavoite "Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa", on olennaisen tärkeää kannustaa pk-yritysten osallistumista 
puiteohjelmaan laajemmassa määrin kuin komissio on esittänyt.

Tarkistus 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1.5 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Chris Davies

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 82
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 

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

ennustettavammat ja ihmisen kannalta 
merkittävät turvallisen testauksen, 
riskinarvioinnin ja terveystutkimuksen 
välineet, kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 83
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 

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

teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 
nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 84
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 kohta –4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monialaisilla toimilla edistetään myös 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
välistä yhteistoimintaa, jota tarvitaan 
merkittävien teknologisten läpimurtojen 
synnyttämiseksi. Esimerkkejä aloista, joilla 
tällaista yhteistoimintaa voidaan kehittää 
ovat terveysalan sähköiset palvelut, 
älykkäät verkot, älykkäät 
liikennejärjestelmät, ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen, nanolääketiede, 
kevyiden ajoneuvojen kehittyneet 
materiaalit ja biopohjaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet. 
Yhteiskunnallisten haasteiden sekä yleisten 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
kehittämisen välistä vahvaa synergiaa on 
tarkoitus vahvistaa. Tämä otetaan 

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

nimenomaisesti huomioon kehitettäessä 
monivuotisia strategioita ja asetettaessa 
painopisteitä kaikille näille 
erityistavoitteille. Edellytyksenä on, että 
erilaisia näkökantoja edustavat sidosryhmät 
osallistuvat täytäntöönpanoon. Monissa 
tapauksissa edellytyksenä on myös se, että 
toteutetaan toimia, joissa yhdistetään 
mahdollistavan ja teollisuusteknologioiden 
ja asianomaisten yhteiskunnallisten 
haasteiden rahoitus.

Or. xm

Tarkistus 85
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

täytäntöönpanoon. Monissa tapauksissa 
edellytyksenä on myös se, että toteutetaan 
toimia, joissa yhdistetään mahdollistavan ja 
teollisuusteknologioiden ja asianomaisten 
yhteiskunnallisten haasteiden rahoitus.

Or. en

Tarkistus 86
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sl

Tarkistus 87
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen neuvoston jäsenille annetaan 
korvaus niiden hoitamista tehtävistä 
myöntämällä niille palkkio ja soveltuvin 
osin korvaus matka- ja 

Tieteellisen neuvoston jäsenille annetaan 
korvaus niiden hoitamista tehtävistä 
myöntämällä niille palkkio ja soveltuvin 
osin korvaus matka- ja 
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oleskelukustannuksista. oleskelukustannuksista 50 prosentin 
suuruisena, kun kulut on asianmukaisesti 
todistettu.

Or. it

Perustelu

On aiheellista asettaa matka- ja oleskelukustannusten korvauksille enimmäismäärä 
väärinkäytösten ja varojen tuhlauksen välttämiseksi.

Tarkistus 88
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.1 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n pääsihteeri asuu Brysselissä 
toimikautensa ajan ja omistaa suurimman 
osan ajastaan ERC:n tehtäville. Hänen 
palkkauksensa vastaa komission ylimmän 
johdon palkkausta.

ERC:n pääsihteeri asuu Brysselissä 
toimikautensa ajan. Hänen palkkauksensa 
vastaa komission ylimmän johdon 
palkkausta.

Or. it

Tarkistus 89
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.1 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieteellinen neuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta kolme varapuheenjohtajaa, 
jotka avustavat pääsihteeriä tieteellisen 
neuvoston edustamisessa ja työn 
organisoinnissa. Varapuheenjohtajilla voi 
myös olla Euroopan tutkimusneuvoston 
varapuheenjohtajan titteli.

Tieteellinen neuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta yksi varapuheenjohtaja, joka 
avustaa pääsihteeriä tieteellisen neuvoston 
edustamisessa ja työn organisoinnissa. 
Varapuheenjohtajalla on myös Euroopan 
tutkimusneuvoston varapuheenjohtajan 
titteli.
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Or. it

Tarkistus 90
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.1 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmelle varapuheenjohtajalle annetaan 
tukea, jotta he saavat asianmukaista 
paikallista hallintoapua omissa 
toimielimissään.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Byrokraattisten rakenteiden määrää ei pidä kaksinkertaistaa, jotta vältetään varojen 
tuhlausta.

Tarkistus 91
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa ERC:n avoimuus ja riippumattomuus, on tarpeen määrittää 
vaatimukset ammattitaitoa edellyttävien tehtävien hoitamiseksi.
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Tarkistus 92
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I kohta – 1.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n hallinnosta vastaa tähän tehtävään 
palkattu henkilöstö, johon voi tarvittaessa 
kuulua myös virkamiehiä unionin 
toimielimistä. Hallinto käsittää ainoastaan 
sellaisen hallinnollisen työn, joka on 
tosiasiallisesti tarpeen tehokkaan hallinnon 
edellyttämän vakauden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

ERC:n hallinnosta vastaavat jo unionin 
toimielimissä toimivat virkamiehet. 
Hallinto käsittää ainoastaan sellaisen 
hallinnollisen työn, joka on tosiasiallisesti 
tarpeen tehokkaan hallinnon edellyttämän 
vakauden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Or. it

Perustelu

Hallintotehtäviä on järkeistettävä käyttämällä EU:n toimielimissä jo toimivaa henkilöstöä, 
jotta vältetään varojen tuhlausta.

Tarkistus 93
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

– ilmoittaa säännöllisesti 
ohjelmakomitealle ERC:n toimien 
täytäntöönpanosta.

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

Or. it

Perustelu

Varmistetaan ERC:n toiminnan mahdollisimman laaja avoimuus ja paremmat 
seurantatoimet.
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Tarkistus 94
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeinen osa erityistavoitetta 
”Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” ovat keskeiset 
mahdollistavat teknologiat (Key Enabling 
Technologies, KETs), joihin lukeutuvat 
mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, 
nanoteknologia, bioteknologia, kehittyneet 
materiaalit ja kehittyneet 
valmistusjärjestelmät. Useissa 

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

Useissa innovatiivisissa tuotteissa on 
käytetty hyödyksi useita näitä teknologioita 
yhtä aikaa yksittäisinä tai integroituina 
osina. Vaikka innovointi on osa kaikkea 
teknologiaa, useiden mahdollistavien 
teknologioiden yhdistämisestä saatava 
hyöty saattaa johtaa myös suuriin 
harppauksiin teknologian kehityksessä. 
Monialaisia keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita hyödyntämällä parannetaan 
tuotteiden kilpailukykyä ja vaikutusta. 
Näiden teknologioiden runsasta 
yhteisvaikutusta on sen vuoksi syytä 
käyttää hyväksi. Tukea annetaan 
laajamittaisemmille pilotti- ja 
demonstrointihankkeille.

Or. en

Tarkistus 96
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 97
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.1 alakohta – 1.1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 98
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.4 alakohta – 1.4.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 99
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.4 alakohta – 1.4.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 100
Julie Girling
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.4 alakohta – 1.4.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoite on kahtalainen. Toisaalta 
tarkoituksena on tarjota eri Euroopan 
tuotannonaloille (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 

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

jalostus) valmiudet kehittää uusia tuotteita 
ja prosesseja maatalouden ja kalastusalan 
tarpeisiin, teollisen ja yhteiskunnallisen 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä 
kilpailukykyisiä ja parannettuja 
bioteknologiapohjaisia vaihtoehtoja 
vakiintuneiden tuotteiden korvaamiseksi.
Lisäksi pyritään valjastamaan 
bioteknologian potentiaali saastumisen 
havaitsemiseksi, valvomiseksi, estämiseksi 
ja poistamiseksi. Siihen kuuluu 
entsymaattisia teitä ja aineenvaihduntateitä, 
bioprosessisuunnittelua, kehittynyttä 
käymistä sekä esi- ja jatkoprosessointia 
koskeva tutkimus ja innovointi, jotka 
auttavat ymmärtämään mikrobiyhteisön 
dynamiikkaa. Siihen kuuluu myös 
prototyyppien kehittäminen kehitettyjen 
tuotteiden ja prosessien teknistaloudellisen 
toteutettavuuden arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 102
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää alustateknologioita 
(esim. genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet), 
joilla edistetään johtajuutta ja kilpailuetua 
useilla talouden aloilla. Lisäksi niihin 
kuuluu erilaisia piirteitä, kuten perustan 
luominen bioresurssien kehittämiselle 
tavanomaisia vaihtoehtoja pidemmälle 
menevillä optimoiduilla ominaisuuksilla ja 
sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 

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

sovelluksilla, mahdollistava tutkiminen, 
uusien sovellusten maa- ja 
meribiodiversiteetin ymmärtäminen ja 
käyttäminen kestävällä tavalla sekä 
bioteknologiapohjaisten 
terveydenhuoltoratkaisujen (esim. 
diagnostiikka, biologiset tuotteet, 
biolääketieteelliset laitteet) kestävä 
kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 103
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.4.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II kohta – 1.5 alakohta – 1.5.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään kehittämällä ja ottamalla 
käyttöön kestäviä rakennusteknologioita 
sekä panemalla täytäntöön ja replikoimalla 
toimenpiteitä energiatehokkaiden 
järjestelmien ja materiaalien käytön 
lisäämiseksi uusissa, remontoiduissa ja 

Energiantehokkuutta lisätään ja 
hiilidioksidipäästöjä vähennetään
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita sekä panemalla 
täytäntöön ja replikoimalla toimenpiteitä 
energiatehokkaiden järjestelmien ja 
materiaalien käytön lisäämiseksi uusissa, 
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jälkiasennetuissa rakennuksissa. 
Elinkaareen liittyvät kysymykset sekä 
suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon käsittävien sopimusten 
yleistyminen ovat keskeisessä asemassa 
pyrittäessä ratkaisemaan, miten 
rakennuksista saataisiin lähes 
energiaomavaraisia vuoteen 2020 
mennessä ja miten energiatehokkaat 
yhteisöt saataisiin toteutettua yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.

remontoiduissa ja jälkiasennetuissa 
rakennuksissa. Elinkaareen liittyvät 
kysymykset sekä suunnittelun, 
rakentamisen ja kunnossapidon käsittävien 
sopimusten yleistyminen ovat keskeisessä 
asemassa pyrittäessä ratkaisemaan, miten 
rakennuksista saataisiin lähes 
energiaomavaraisia vuoteen 2020 
mennessä ja miten energiatehokkaat 
yhteisöt saataisiin toteutettua yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.

Or. it

Tarkistus 106
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 107
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 108
Richard Seeber

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – II osa – 1.5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.5 a. Ekoinnovointi
1.5.1 Ekoinnovoinnin erityistavoitteet
Ekoinnovoinnin erityisenä tavoitteena on 
edistää innovatiivista eurooppalaista 
teollisuutta ja innovaatioyhteisöä, joka 
kohdennetusti luo uusia tuotteita, kehittää 



PE492.557v01-00 36/49 AM\905948FI.doc

FI

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

Or. en

Tarkistus 109
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa II – 2.2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.2. Pääomarahoitusväline 2.2. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon)
(Kielellinen tarkistus koskee ainoastaan 
italiankielistä versiota.)

Or. it
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Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 110
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II kohta – 2.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Järjestelyssä on myös mahdollista tehdä 
laajentumis- ja kasvuvaiheinvestointeja 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
yhteydessä (näihin kuuluvat laajan 
sijoituspohjan investoinnit rahastojen 
rahastoihin, institutionaaliset ja strategiset 
sijoittajat sekä kansalliset julkiset ja 
puolijulkiset rahoituslaitokset).  
Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
20 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 20 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Järjestelyssä on myös mahdollista tehdä 
laajentumis- ja kasvuvaiheinvestointeja 
suuryritysten ja pk-yritysten 
kilpailukykyohjelman kasvuinvestointeja 
koskevan pääomarahoitusvälineen (EFG) 
yhteydessä (näihin kuuluvat laajan 
sijoituspohjan investoinnit rahastojen 
rahastoihin, institutionaaliset ja strategiset 
sijoittajat sekä kansalliset julkiset ja 
puolijulkiset rahoituslaitokset).  
Jälkimmäisessä tapauksessa investoinnit 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääomarahoitusvälineestä eivät saa olla yli 
30 prosenttia EU:n 
kokonaisinvestoinneista, paitsi jos kyseessä 
ovat monivaiheiset rahastot, joissa 
kasvuinvestointeja koskevasta 
pääomarahoitusvälineestä (EFG) ja 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
pääomarahoitusvälineestä saatava rahoitus 
tarjotaan suhteellisesti rahastojen 
investointipolitiikkaa noudattaen. Kuten 
EFG:ssä, pääomarahoitusvälineessä on 
pyrittävä välttämään hankitun yrityksen 
purkamiseen tarkoitettua buy-out- tai 
jälkirahoitusta. Komissio voi päättää 
muuttaa 30 prosentin raja-arvoa 
muuttuneiden markkinaolosuhteiden 
perusteella.

Or. it
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Tarkistus 111
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 112
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 113
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät, tutkittava primaari- ja 
sekundaariehkäisyn mahdollisuuksia ja 
käytössä on oltava rokotteiden kaltaiset 
tauteja tehokkaasti ehkäisevät välineet. 
Lisäksi terveyden ja tautien seurannan ja 
niihin varautumisen on oltava tehokasta, 
samoin kuin seulontaohjelmien.

Or. en

Tarkistus 114
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

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

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät, muun muassa 
lihavuus, joka on yksi suurimmista 
monien kroonisten sairauksien 
aiheuttajista, ja käytössä on oltava 
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oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

rokotteiden kaltaiset tauteja tehokkaasti 
ehkäisevät välineet. Lisäksi terveyden ja 
tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

Or. da

Tarkistus 115
Alda Sousa

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 116
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 117
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da
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Tarkistus 118
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tartuntatauteja, köyhyyteen liittyviä, 
harvinaisia ja laiminlyötyjä sairauksia 
koskevassa tutkimuksessa olevia aukkoja 
on paikattava innovaatioilla ja 
tutkimuksen keinoin.

Or. en

Tarkistus 119
Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. sl

Tarkistus 120
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 121
Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhoitoalalla ja tuettava niiden 
levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 

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

teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden käyttöönottoa, joiden avulla 
ikäihmiset pystyvät säilyttämään 
aktiivisuutensa ja riippumattomuutensa. 
Näin voidaan lisätä heidän fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan ja 
saada se kestämään kauemmin.

Or. sl

Tarkistus 122
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 123
Antonyia Parvanova

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit 
unionille. Ympäristöön, käyttäytymiseen 
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä tekijöitä tutkitaan 
niiden laajimmassa merkityksessä yhdessä 
niihin liittyvien julkisen terveydenhuollon 
toimien lyhyen ja pitkän aikavälin 
vaikutusten ja hyötyjen kanssa. 
Menetelmiin kuuluu muun muassa 
pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä omiikka-
tutkimuksesta saatuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 124
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille 
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä ihmisten kannalta 
merkittävää terveystutkimusta, 
turvallisuustestausta ja riskinarviointia 
pyrkien korvaamaan eläinkokeet muilla 
koemenetelmillä, molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien sekä ihmissairauksien 
etenemisen ja toksisuuden vaikutusten
selvittämiseksi . Tällöin on tutkittava 
kemikaalien vaikutustapoja, altistumista 
sekä saasteille että muille ympäristöön ja 
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epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

säähän liittyville stressitekijöille sekä 
yhdennettyä toksikologista testausta ja 
eläinkokeiden vaihtoehtoja. Altistumisen 
arviointiin tarvitaan innovatiivisia 
lähestymistapoja, joissa hyödynnetään 
omiikkaan ja epigenetiikkaan perustuvia 
uuden sukupolven, ihmiselle merkittäviä
biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Christel Schaldemose

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 jakso – 1.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä 
tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. Tällöin 
on tutkittava kemikaalien vaikutustapoja, 
altistumista sekä saasteille että muille
ympäristöön ja säähän liittyville 
stressitekijöille sekä yhdennettyä 
toksikologista testausta ja eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 

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

sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista 
yhdistyneen, kumulatiivisen ja yllättävän 
altistumisen ymmärtämiseksi siten, että 
sosioekonomiset ja käyttäytymistieteelliset 
tekijät otetaan huomioon. Ympäristötiedon 
hyödyntämistä paremmin edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.

Or. da

Tarkistus 126
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 127
Antonyia Parvanova

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


