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Tarkistus 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 otsake – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntaa hyödyttävässä tieteessä ja 
tieteessä, jossa kaikilla yhteiskunnan 
toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa 
innovaatiosyklissä, innovoinnin tulosten 
laatu, merkittävyys, hyväksyttävyys ja 
kestävyys parantuvat, kun yhteiskunnan 
edut ja arvot otetaan niissä huomioon.

Or. en

Tarkistus 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uusi väline: Selkeän ohjelman 
paneminen täytäntöön, jolla tieteen, 
tutkimuksen ja innovoinnin tuloksia 
siirretään koulutussisältöön kaikilla 
tasoilla sekä otetaan teknologioita 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa. Painopistealue "Teollisuuden johtoasema" – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä.

(a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, 
ekoinnovoinnin, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 158
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa. painopistealue "Teollisuuden johtoasema" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen.  Tämän 
vuoksi on mahdollista, että noin 15 
prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa 
pk-yritysten osallistumiseen.  Tämän 
vuoksi on mahdollista, että noin 
30 prosenttia kaikkien yhteiskunnallisiin 
haasteisiin liittyvien erityistavoitteiden ja 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista osoitetaan pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

On hyvin tärkeää kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan puiteohjelmaan komission esitystä 
paljon mittavammin.
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Tarkistus 159
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

(b) Elintarvikevarmuus, laatu ja 
turvallisuus, kestävä maatalous, merien ja 
merenkulun tutkimus ja biotalous

Or. en

Tarkistus 160
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

(e) ilmastotoimet, ympäristö,
resurssitehokkuus ja resurssien 
säilyttäminen sekä raaka-aineiden kestävä 
käyttö

Or. en

Tarkistus 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

(e) ilmastotoimet, vesivarojen hallinta,
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en
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Tarkistus 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

(e) ilmastoon ja vesivaroihin liittyvät 
toimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – f a alakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Kulttuuri ja aineetonta todellisuutta 
koskeva tietämys

Or. en

Tarkistus 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 1 kohta – f a alakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) älykkäät kaupungit ja 
kulttuuriperintö

Or. en
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Tarkistus 165
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen yhteiskunnallisen haasteen 
kohdalla tutkimuksen painopisteet ja 
tavoitteet asetetaan avoimella ja 
osallistavalla tavalla osallistamalla 
tasapuolisesti eri sidosryhmien toimijoita 
(muun muassa tiedeyhteisön edustajia, 
niin suurten kuin pientenkin 
tutkimusorganisaatioiden tutkijoita, 
julkisen ja yksityisen sektorin edustajia, 
erityisesti pk-yrityksiä sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä); 
Komission on erityisesti luotava 
keskustelufoorumi kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
tutkijayhteisön välistä keskustelua varten 
sellaisista tutkimuksen painopistealueista, 
joilla pyritään vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 166
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistaminen
ovat olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”. 
Tukea keskitetään myös toimiin, joiden 
tavoitteena on vankan tietopohjan 
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kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

tarjoaminen poliittiselle päätöksenteolle 
kansainvälisellä, unionin, kansalliselle ja 
alueellisella tasolla. Koska monet haasteet 
ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, 
strateginen yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa on olennainen osa kutakin haastetta. 
Monialaista tukea kansainväliselle 
yhteistyölle annetaan myös 
erityistavoitteessa ”Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat”.

Or. en

Tarkistus 167
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 1.3 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n tieteellinen neuvosto seuraa 
jatkuvasti ERC:n toimintaa ja pohtii, 
kuinka sen tavoitteet voidaan parhaiten 
saavuttaa sellaisten apurahajärjestelmien 
avulla, joissa korostetaan selkeyttä, 
vakautta ja yksinkertaisuutta niin 
hakijoiden kuin järjestelmien toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta, ja tarvittaessa, 
kuinka voidaan vastata esiin nouseviin 
tarpeisiin. Se aikoo ylläpitää ja edelleen 
kehittää ERC:n maailmanluokan 
vertaisarviointijärjestelmää, joka perustuu 
ehdotusten avoimeen, oikeudenmukaiseen 
ja puolueettomaan käsittelyyn, jotta se 
pystyy tunnistamaan uraauurtavan 
tieteellisen huippuosaamisen ja 
lahjakkuuden tutkijan sukupuolesta, 
kansallisuudesta tai iästä riippumatta. 
Lisäksi ERC toteuttaa omia strategisia 
selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja muihin 
sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 168
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen. Antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Erityistavoitteena on edistää aiempaan 
nähden radikaalisti uusia teknologioita 
tutkimalla uusia ja suuririskisiä ideoita 
tieteen perustuksille rakentaen muun 
muassa laajentamalla ymmärrystä 
sairauksien etenemisestä ja myrkyllisten 
aineiden vaikutuksesta ihmiskehossa ja 
ihmisen kannalta merkittävien solu- ja 
genomitason menetelmien sekä 
tietokoneavusteisten työkalujen ja 
teknologioiden käyttöä EU:n 
terveystutkimus- ja 
riskinarviointistrategioissa antamalla 
joustavaa tukea eri mittakaavoissa 
tehtävälle tavoiteorientoituneelle ja 
tieteidenväliselle tutkimusyhteistyölle ja 
omaksumalla innovatiivisia 
tutkimuskäytäntöjä pyritään 
määrittelemään ja hyödyntämään 
mahdollisuudet saavuttaa pitkän aikavälin 
hyötyjä kansalaisille, taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 169
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 2.3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) Edistetään uusia ideoita (”Avoimet 
FET-toimet”). FET-ohjelma tukee idullaan 
olevaa tieteellistä ja teknologista 
tutkimusta, jossa etsitään uutta perustaa 
radikaalisti uudenlaisille tulevaisuuden 
teknologioille kyseenalaistamalla nykyiset 
paradigmat ja etenemällä 
kartoittamattomille alueille. Alhaalta 
ylöspäin suuntautuvalla valintaprosessilla, 
joka on täysin avoin kaikille 
tutkimusideoille, kootaan monipuolinen 
valikoima kohdennettuja hankkeita. 
Keskeistä on lupaavien uusien alojen, 
kehityssuuntien ja trendien varhainen 
havaitseminen sekä uusien ja suuren 
potentiaalin omaavien tutkimus- ja 
innovointialan toimijoiden saaminen 
mukaan.

(a) FET-ohjelma tukee kehittyvää 
tieteellistä ja teknologista tutkimusta, jossa 
etsitään uutta perustaa radikaalisti 
uudenlaisille tulevaisuuden teknologioille 
kyseenalaistamalla nykyiset paradigmat, 
kuten eläinmallien käyttö 
biolääketieteellisessä tutkimuksessa tai 
kemikaalien ihmisen terveydelle 
haitallisten vaikutusten testauksessa, ja 
etenemällä kartoittamattomille alueille. 
Alhaalta ylöspäin suuntautuvalla 
valintaprosessilla, joka on täysin avoin 
kaikille tutkimusideoille, kootaan 
monipuolinen valikoima kohdennettuja 
hankkeita. Keskeistä on lupaavien uusien 
alojen, kehityssuuntien ja trendien 
varhainen havaitseminen sekä uusien ja 
suuren potentiaalin omaavien tutkimus- ja 
innovointialan toimijoiden saaminen 
mukaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tutkimusalan olisi tuettava paradigman vaihtoa biolääketieteelliseen tutkimukseen ja 
toksisuuden testaukseen ja siirtyä eläinkokeista 2000-luvun nykyaikaisiin toksisuuden 
testausmenetelmiin. Edistykset molekyylibiologiassa, bioteknologiassa ja muilla aloilla 
parantavat merkittävästi tutkijoiden mahdollisuuksia arvioida mahdollisesti toksisten 
kemikaalien terveysriskejä. Nämä edistykset voivat tehdä toksisuuden testauksesta 
nopeampaa, edullisempaa ja paremmin ihmisiin sovellettavissa olevaa.

Tarkistus 170
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 3.1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Eurooppa haluaa saavuttaa kilpailijansa 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla, sen on 
houkuteltava useampia nuoria naisia ja 

Jos Eurooppa haluaa saavuttaa kilpailijansa 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla, sen on 
houkuteltava useampia nuoria naisia ja 
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miehiä ryhtymään tutkijan uralle ja 
tarjottava erittäin houkuttelevat 
mahdollisuudet ja olosuhteet tutkimukseen 
ja innovointiin. Kaikkein lahjakkaimpien 
yksilöiden, niin eurooppalaisten kuin 
muidenkin, olisi nähtävä Eurooppa 
kaikkein houkuttelevimpana työpaikkana. 
Sukupuolten tasa-arvo, korkealuokkaiset 
ja luotettavat työehdot ja -olot sekä 
tunnustuksen saaminen ovat olennaisia 
tekijöitä, jotka on turvattava 
yhdenmukaisella tavalla kaikkialla 
Euroopassa.

miehiä ryhtymään tutkijan uralle ja 
tarjottava erittäin houkuttelevat 
mahdollisuudet ja olosuhteet tutkimukseen 
ja innovointiin. Kaikkein lahjakkaimpien 
yksilöiden, niin eurooppalaisten kuin 
muidenkin, olisi nähtävä Eurooppa 
kaikkein houkuttelevimpana työpaikkana. 
Miesten ja naisten tasa-arvoiset 
mahdollisuudet tutkimusalalla, 
korkealuokkaiset ja luotettavat työehdot ja 
-olot sekä tunnustuksen saaminen ovat 
olennaisia tekijöitä, jotka on turvattava 
yhdenmukaisella tavalla kaikkialla 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 171
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 2.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan 
pelkästään unionin rahoituksella tai 
jäsenvaltioiden toimilla. Jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet uudistuksia korkea-asteen 
oppilaitostensa parantamiseksi ja 
koulutusjärjestelmiensä 
uudenaikaistamiseksi, mutta edistyminen 
on Euroopassa edelleen epätasaista ja 
maiden välillä on suuria eroja. Yleisesti 
ottaen julkisen ja yksityisen sektorin tiede-
ja teknologiayhteistyö on Euroopassa 
edelleen alhaisella tasolla. Sama koskee 
sukupuolten tasa-arvoa sekä yrityksiä 
houkutella opiskelijoita ja tutkijoita 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
ulkopuolelta. Nykyisin noin 20 prosenttia 
tohtorintutkintoa unionissa suorittavista 
opiskelijoista tulee unionin ulkopuolelta, 
kun taas Yhdysvalloissa ulkomaalaisten 
tohtoriopiskelijoiden osuus on 35 
prosenttia. Muutoksen nopeuttamiseksi 

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan 
pelkästään unionin rahoituksella tai 
jäsenvaltioiden toimilla. Jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet uudistuksia korkea-asteen 
oppilaitostensa parantamiseksi ja 
koulutusjärjestelmiensä 
uudenaikaistamiseksi, mutta edistyminen 
on Euroopassa edelleen epätasaista ja 
maiden välillä on suuria eroja. Yleisesti 
ottaen julkisen ja yksityisen sektorin tiede-
ja teknologiayhteistyö on Euroopassa 
edelleen alhaisella tasolla. Sama koskee 
miesten ja naisten tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia tutkimusalalla sekä 
yrityksiä houkutella sekä mies- että 
naisopiskelijoita ja -tutkijoita
eurooppalaisen tutkimusalueen 
ulkopuolelta. Nykyisin noin 20 prosenttia 
tohtorintutkintoa unionissa suorittavista 
opiskelijoista tulee unionin ulkopuolelta, 
kun taas Yhdysvalloissa ulkomaalaisten 
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tarvitaan kansalliset rajat ylittävää 
strategista lähestymistapaa. Unionin 
rahoituksella voidaan luoda kannustimia 
välttämättömille rakenteellisille 
uudistuksille ja edistää niitä.

tohtoriopiskelijoiden osuus on 35 
prosenttia. Muutoksen nopeuttamiseksi 
tarvitaan kansalliset rajat ylittävää 
strategista lähestymistapaa. Unionin 
rahoituksella voidaan luoda kannustimia 
välttämättömille rakenteellisille 
uudistuksille ja edistää niitä.

Or. en

Tarkistus 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 3.3 alakohta – a alakohta – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. Tämä 
parantaa nuorten perustutkinnon 
suorittaneiden tutkijoiden uranäkymiä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla.

Keskeisenä toimena on korkeatasoisen ja 
innovatiivisen koulutuksen antaminen 
uransa alkuvaiheessa oleville 
perustutkinnon suorittaneille tutkijoille 
sellaisten monialaisten hankkeiden tai 
tohtorinkoulutusohjelmien kautta, joihin 
osallistuu korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
suuryrityksiä, pk-yrityksiä ja muita 
sosioekonomisia ryhmiä eri maista. 
Keston, vastaanottavan laitoksen ja 
harjoittelijoiden määrän suhteen voidaan 
sovitun vastaanottavan verkoston sisällä 
ja hankkeeseen varatun rahoituksen 
puitteissa joustaa. Tämä parantaa nuorten 
perustutkinnon suorittaneiden tutkijoiden 
uranäkymiä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla.

Or. en

Tarkistus 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 4.3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4.3 a. Tietokannan perustaminen 
tutkimuksen ja innovoinnin tuloksia 
varten
Tavoitteena on luoda tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia sisältävä tietokanta 
ja mahdollistaa sen käytettävyys. 
Tietokannan on oltava avoin 
kansainväliselle yhteistyölle. Sekä 
tutkimusryhmät että yritykset voivat lisätä 
sisältöä tietokantaan helpottaakseen 
innovointi- ja yhteistyömarkkinoiden 
käynnistämistä ja edistääkseen 
mahdollisten kumppanuuksien 
muodostamista.

Or. en

Tarkistus 174
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
maailmanlaajuista johtoasemaa 
mahdollistavien teknologioiden ja 
avaruusteknologian tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, sillä kyseiset teknologiat 
muodostavat kilpailukyvyn perustan useilla 
olemassa olevilla ja kehittyvillä 
teollisuudenaloilla ja sektoreilla.

Erityistavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
maailmanlaajuista johtoasemaa 
mahdollistavien teknologioiden ja 
avaruusteknologian tutkimuksessa ja 
innovoinnissa, sillä kyseiset teknologiat 
muodostavat kilpailukyvyn perustan useilla 
olemassa olevilla ja kehittyvillä 
teollisuudenaloilla ja sektoreilla, myös 
johtoasemaa terveystutkimusrahoituksen 
turvin edistettävässä ihmisen kannalta 
merkittävässä tutkimuksessa kuten 
omiikka, tietokoneavusteiset ja muut 
innovatiiviset, eläinkokeettomat 
menetelmät ja teknologiat, jotta voidaan 
saada lisäselvyyttä ihmissairauksien 
etenemisestä lääkekehityksen ja 
lääketurvallisuuden testauksen pohjaksi.
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Or. en

Tarkistus 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 -
strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle. 
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden parantamiselle ja uusien 
luomiselle. Innovointia on hyödynnettävä 
laajimmassa mahdollisessa merkityksessä 
siten, että se kattaa teknologian lisäksi 
myös liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö 
muuttuu nopeasti, ja Eurooppa 2020 -
strategiassa tavoitteeksi asetettu älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu luo haasteita ja 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle.
Euroopan on nopeutettava innovointia ja 
muunnettava tuotettu tietämys perustaksi 
olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja 
markkinoiden laadun ja kestävyyden
parantamiselle sekä uusien luomiselle. 
Innovointia on hyödynnettävä laajimmassa 
mahdollisessa merkityksessä siten, että se 
kattaa teknologian lisäksi myös 
liiketoiminnalliset, organisatoriset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 176
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteen ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän 
yhdessä tutkimusyhteisön kanssa laatimiin 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin, ja niissä 
painotetaan voimakkaasti yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemista.

Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" toimet perustuvat 
pääasiassa teollisuuden ja liike-elämän 
tutkimusyhteisön ja muiden 
sidosryhmäjärjestöjen yhdessä laatimiin 
tutkimus- ja innovaatiolinjauksiin; toimien 
tavoitteena on vastata kulloisenkin 
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sektorin yleisiin tarpeisiin ja ongelmiin ja 
tukea politiikan tavoitteiden 
täytäntöönpanoa kyseisillä sektoreilla;
toimissa painotetaan voimakkaasti 
yksityisen sektorin investointien 
houkuttelemista.

Or. en

Tarkistus 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 alakohta – 8 kohta "Yhdennetty lähestymistapa keskeisiin 
mahdollistaviin teknologioihin"

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. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 

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, kehittyneet 
valmistusjärjestelmät ja ekoinnovointi. 
Nämä monitieteiset, osaamis- ja 
pääomaintensiiviset teknologiat liittyvät 
useisiin eri aloihin ja luovat perustan 
Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja 
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
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keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Teollinen johtajuus ekoinnovoinnissa parantaa ympäristön toiminta- ja selviytymiskykyä koko 
taloudessa, lisää kustannustehokkuutta ja on hyväksi yrityselämälle ja yhteiskunnalle, niin 
maaseudulla kuin kaupungeissa asuville kansalaisille. Ekoteollisuuden maailmanlaajuiset 
markkinat (2020) laajentuvat nopeasti, ja myös EU:n ekoteollisuussektori kasvaa nopeasti. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman on rakennuttava 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.

Tarkistus 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 alakohta – 8 kohta "Yhdennetty lähestymistapa keskeisiin 
mahdollistaviin teknologioihin"

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. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 

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. Nämä monitieteiset, 
osaamis- ja pääomaintensiiviset teknologiat 
liittyvät useisiin eri aloihin ja luovat 
perustan Euroopan teollisuuden hyvälle 
kilpailuasemalle. Yhdennetty 
lähestymistapa, jossa edistetään keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden 
yhdistämistä, lähentämistä ja 
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vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön ja
terveydenhuollon aloilla). Siksi keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden ja muiden 
mahdollistavien teknologioiden 
monitahoista vuorovaikutusta 
hyödynnetään joustavalla tavalla tärkeänä 
innovaatioiden lähteenä. Tämä täydentää 
keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevalle tutkimukselle ja innovoinnille 
annettavaa tukea, jota kansalliset tai 
alueelliset viranomaiset voivat antaa 
koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

vuorovaikutusta erilaisissa 
innovaatiosykleissä ja arvoketjuissa, voi 
tuottaa lupaavia tutkimustuloksia ja avata 
tietä uusille teollisuusteknologioille, 
tuotteille, palveluille ja sovelluksille (esim. 
avaruuden, liikenteen, ympäristön,
terveydenhuollon ja maatalouden aloilla). 
Siksi keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja muiden mahdollistavien 
teknologioiden monitahoista 
vuorovaikutusta hyödynnetään joustavalla 
tavalla tärkeänä innovaatioiden lähteenä. 
Tämä täydentää keskeisiä mahdollistavia 
teknologioita koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille annettavaa tukea, jota 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
voivat antaa koheesiorahastoista älykkään 
erikoistumisen strategioiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Mahdollistavien ja monialaisten teknologioiden soveltamiseen maataloudessa sisältyy valtava 
potentiaali, erityisesti tuotantoteollisuudessa, jolla on merkittävä rooli Euroopan 
maatalouden kilpailukyvyn lisäämisessä.

Tarkistus 179
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1 alakohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 

Kaikkien mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden, kuten myös 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden, 
osalta keskeisenä tavoitteena on luoda 
vuorovaikutusta teknologioiden välillä ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien 
haasteiden kanssa. Tämä otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
tutkimuslinjausten ja -painopisteiden 
määrittelyssä ja toteutuksessa. Se 
edellyttää, että eri näkökulmia edustavat 
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sidosryhmät osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille, joissa pyritään 
kehittämään teknologioita ja soveltamaan 
niitä yhteiskunnallisten haasteiden
ratkaisemiseen.

sidosryhmät, kansalaisyhteiskunta 
mukaan lukien, osallistuvat 
kokonaisvaltaisesti painopisteiden 
määrittelyyn ja toteutukseen. Joissain 
tapauksissa se vaatii myös toimia, jotka 
rahoitetaan yhteisesti mahdollistavalle ja 
teollisuusteknologialle ja asianomaisille 
yhteiskunnallisille haasteille osoitetuista 
määrärahoista. Tähän sisältyy yhteinen 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
solmittaville kumppanuuksille, joissa 
pyritään kehittämään teknologioita ja 
innovaatioita ja soveltamaan niitä 
yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen.

Or. en

Tarkistus 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.1.3 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kehittyneet robotit ja terveyden 
edistämisessä ja toimintarajoitteisten 
henkilöiden tukemisessa käytettävä 
teknologia

Or. en

Perustelu

Kehittyneellä teknologialla kuten roboteilla on tärkeä asema terveydenhuollossa.

Tarkistus 181
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.1.3 alakohta – f alakohta – i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i) Tieto- ja viestintäteknologian 
energiatehokkuuden parantaminen.

Or. en

Tarkistus 182
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja 
nanoteknologiaan ja sen käyttöönottoon 
suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on 
valmistella unionin johtoasemaa näillä 
voimakkaasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla vauhdittamalla 
nanoteknologiaan liittyvien patenttien 
hakua sekä investointeja nanoteknologiaan 
ja sen käyttöönottoon suurta lisäarvoa 
tarjoavissa kilpailukykyisissä tuotteissa ja 
palveluissa monissa erilaisissa 
sovelluksissa ja monilla eri sektoreilla.

Or. en

Perustelu

Todellisuus on toinen: Eurooppa on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen. Yhdysvaltojen, Japanin ja 
Etelä-Korean investoinnit muodostavat yli puolet kaikista investoinneista, ja niissä jätettyjen 
patenttihakemusten määrä muodostaa kaksi kolmasosaa koko maailmassa jätetyistä 
patenttihakemuksista.

Tarkistus 183
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata 
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja 
nanoteknologiaan ja sen käyttöönottoon 
suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Nanoteknologian tutkimuksen ja 
innovoinnin erityistavoitteena on turvata 
unionin johtoasema näillä voimakkaasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla 
vauhdittamalla investointeja turvalliseen ja 
vastuulliseen nanoteknologiaan ja sen 
käyttöönottoon suurta lisäarvoa tarjoavissa 
kilpailukykyisissä tuotteissa ja palveluissa 
monissa erilaisissa sovelluksissa ja monilla 
eri sektoreilla.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien turvallisuuteen liittyy monia ratkaisemattomia kysymyksiä, ja tiettyihin 
sovelluksiin liittyy selkeästi riski ihmisterveydelle ja/tai ympäristölle, mitä ei voida hyväksyä. 
EU:n tulisi rahoittaa vain turvallista ja vastuullista nanoteknologiaa.

Tarkistus 184
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 
saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Komission on vuoteen 2015 mennessä 
tarkistettava koko asiaankuuluva 
lainsäädäntö, jotta varmistetaan 
nanomateriaalien kaikkien sovellusten 
turvallisuus tuotteissa, joilla on 
elinkaarensa aikana mahdollisia terveys-, 
ympäristö- tai turvallisuusvaikutuksia.
Nanoteknologia arkipäiväistyy vuoteen 
2020 mennessä, eli se integroidaan 
saumattomasti useimpiin teknologioihin ja 
sovelluksiin. Tätä kehitystä ajavia tekijöitä 
ovat kuluttajille aiheutuvat hyödyt, 
elämänlaatu, kestävä kehitys sekä suuret 
teolliset mahdollisuudet hyödyntää 
aiemmin saavuttamattomissa olleita 
ratkaisuja tuottavuuden ja 
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resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Huhtikuussa 2009 hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti piti erityisen tärkeänä 
käsitellä nanomateriaaleja nimenomaisesti ainakin kemikaaleja, elintarvikkeita, jätehuoltoa, 
ilman ja veden laatua sekä työsuojelua koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 185
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.2. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
käänteentekevä vaikutus esimerkiksi 
materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan 
uraauurtaviksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Nanoteknologiaan sisältyy joukko 
kehittyviä teknologioita, joilla on 
todistettua kehityspotentiaalia ja joilla on 
mahdollisesti käänteentekevä vaikutus 
esimerkiksi materiaaleihin, tieto- ja 
viestintäteknologiaan, biotieteisiin, 
terveydenhuoltoon ja kulutustavaroihin, 
kunhan tutkimus muunnetaan kestäviksi ja 
kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja 
tuotantoprosesseiksi.

Or. en

Tarkistus 186
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nanoteknologia on keskeisessä asemassa, 
kun pyritään vastaamaan älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävässä Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin. Näiden keskeisten 

Nanoteknologialla voi olla merkitystä, kun 
pyritään vastaamaan älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävässä Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin. Näiden keskeisten 
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mahdollistavien teknologioiden onnistunut 
käyttöönotto parantaa unionin teollisuuden 
kilpailukykyä mahdollistamalla uudet ja 
parannetut tuotteet tai tehokkaammat 
prosessit ja tarjoaa vastauksia 
tulevaisuuden haasteisiin.

mahdollistavien teknologioiden onnistunut 
käyttöönotto saattaa parantaa unionin 
teollisuuden kilpailukykyä 
mahdollistamalla uudet ja parannetut 
tuotteet tai tehokkaammat prosessit ja 
tarjoaa vastauksia tulevaisuuden 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 187
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.2. alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa kannattaviksi 
kaupallisiksi tuotteiksi. Riskinarviointiin ja 
-hallintaan sekä vastuulliseen hallinnointiin 
liittyvät kysymykset ovat nousemassa 
keskeisen tärkeiksi tekijöiksi, kun 
käsitellään nanoteknologian tulevaa 
vaikutusta yhteiskuntaan ja talouteen.

Euroopan on nyt vakiinnutettava asemansa 
maailmanmarkkinoilla ja vahvistettava sitä 
edistämällä laaja-alaista yhteistyötä eri 
arvoketjuissa ja niiden välillä ja eri 
teollisuudenalojen välillä, jotta nämä 
teknologiat voidaan laajentaa turvallisiksi, 
kestäviksi ja kannattaviksi kaupallisiksi 
tuotteiksi. Riskinarviointiin ja -hallintaan 
sekä vastuulliseen hallinnointiin liittyvät 
kysymykset ovat keskeisen tärkeitä 
tekijöitä, kun käsitellään nanoteknologian 
tulevaa vaikutusta yhteiskuntaan ja 
talouteen, ja siksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta tuetaan lähinnä näihin 
liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 188
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.2. alakohta – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimien painopisteenä on nanoteknologian 
laajamittainen ja vastuullinen 
soveltaminen taloudessa, jotta voidaan 
saavuttaa hyötyjä, joilla on suuret 
yhteiskunnalliset ja teolliset vaikutukset. 
Jotta voidaan varmistaa uusien 
mahdollisuuksien avaaminen, mukaan 
lukien uusien yritysten perustaminen ja 
uusien työpaikkojen luominen, 
tutkimuksen olisi tarjottava välineet 
standardoinnin ja sääntelyn 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Toimien painopisteenä on nanoteknologian 
vastuullinen ja kestävä soveltaminen 
taloudessa, jotta voidaan saavuttaa hyötyjä, 
joilla on suuret ympäristö-,
yhteiskunnalliset ja teolliset vaikutukset. 
Jotta voidaan varmistaa uusien 
mahdollisuuksien avaaminen, mukaan 
lukien uusien yritysten perustaminen ja 
uusien työpaikkojen luominen, 
tutkimuksen olisi tarjottava välineet 
standardoinnin ja sääntelyn 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 189
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Seuraavan sukupolven 
nanomateriaalien, nanolaitteiden ja 
nanojärjestelmien kehittäminen

(a) Seuraavan sukupolven 
nanomateriaalien, nanolaitteiden ja 
nanojärjestelmien kehittäminen ottamalla 
huomioon ennalta varautumisen periaate

Or. en

Tarkistus 190
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 

Tavoitteena ovat perustavalla tavalla uudet 
tuotteet, jotka mahdollistavat kestävät 
ratkaisut useilla eri aloilla, erityisesti 
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ratkaisut useilla eri aloilla. elektroniikassa, lääketieteessä, uusissa 
energiamuodoissa ja materiaaleissa.

Or. fr

Perustelu

Tuotteiden ominaisuuksien ja kestävyyden vahvistaminen käyttämällä nanometrialuetta on 
perustellumpaa tietyillä teollisuuden aloilla tai lääketieteessä (viimein mahdollisuus 
ruiskuttaa lääke syöpäsoluun) kuin muilla aloilla. Tämän vallankumouksellisen teknologian 
käyttö esimerkiksi maatalouselintarvikkeissa on kyseenalaistettava, koska nanohiukkasten 
vaarattomuutta terveydelle (ne voivat tunkeutua soluihin ja kertyä niihin) ja ympäristölle ei 
ole todistettu.

Tarkistus 191
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen erityisesti silloin, jos sitä 
käytetään sellaisten tuotteiden 
valmistukseen, joiden on määrä olla 
suorassa kosketuksessa ihmiskehoon.

Or. fr

Perustelu

Liittyy tarkistukseen samasta aiheesta: liite I – 2 jakso – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 
alakohta – a alakohta – 1 alakohta.

Tarkistus 192
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3. alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen

(b) Nanoteknologian turvallisen 
kehittämisen ja soveltamisen 
varmistaminen, ja sellaisten 
testausmenetelmien kehittäminen, joilla 
voidaan arvioida nanoteknologioiden ja 
valmistettujen nanomateriaalien 
vaikutusta ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön.

Or. en

Tarkistus 193
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3. alakohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana.

Tavoitteena on tieteellisen tietämyksen 
edistäminen nanoteknologian ja 
nanojärjestelmien mahdollisista terveys- ja 
ympäristövaikutuksista, ja tarkoitukseen 
sopivien, eläinkokeettomien välineiden 
tarjoaminen riskinarviointiin ja -hallintaan 
koko elinkaaren aikana.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleja kehitetään yhä enemmän ja niiden käyttö eri tuotteissa on yleistynyt. 
Kuitenkin monet olemassa olevat myrkyllisyyden testausmenetelmät ovat riittämättömiä 
nanomateriaalien turvallisuuden arviointiin, minkä vuoksi on kiireesti kehitettävä uusi, 
ihmisen kannalta merkittävä, eläinkokeeton nanomateriaalien testausmenetelmä.

Tarkistus 194
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi.

Tässä toimessa keskitytään 
nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan 
hyödyksi ottamalla huomioon ennalta 
varautumisen periaate ja arvioimalla 
sosiaalista hyväksyttävyyttä ja yksittäisten 
sovellusten tärkeyttä.

Or. en

Tarkistus 195
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.2.3. alakohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin sekä 
prosessien laajentamiseen siten, että 
saavutetaan tuotteiden massatuotanto ja 
monikäyttöiset laitokset, joilla 
varmistetaan tietämyksen tehokas 
muuntaminen teollisiksi innovaatioiksi.

Tässä toimessa keskitytään uusiin 
toimintoihin, uusien ja olemassa olevien 
prosessien älykkääseen integrointiin.

Or. en

Tarkistus 196
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.3.1. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Materiaalit ovat teollisen innovoinnin 
ytimessä ja sen keskeinen mahdollistaja. 
Kehittyneet materiaalit, joilla on suurempi 
osaamissisältö, uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja entistä parempi 

Materiaalit ovat teollisen innovoinnin 
ytimessä ja sen keskeinen mahdollistaja. 
Kehittyneet materiaalit, joilla on suurempi 
osaamissisältö, uusia toiminnallisia 
ominaisuuksia ja erityisesti resurssi- ja 
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suorituskyky, ovat olennaisen tärkeitä 
teollisuuden kilpailukyvylle ja kestävälle 
kehitykselle monissa erilaisissa 
sovelluksissa ja monilla eri sektoreilla.

energiatehokkuudeltaan entistä parempi 
suorituskyky ovat olennaisen tärkeitä 
teollisuuden kilpailukyvylle ja kestävälle 
kehitykselle monissa erilaisissa 
sovelluksissa ja monilla eri sektoreilla.

Or. en

Tarkistus 197
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.3.3. alakohta – g alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
selvittämiseksi.

Tutkimus ja innovointi vaihtoehtojen 
löytämiseksi materiaalien käytölle, 
kriittisten raaka-aineiden tai vaarallisten 
aineiden korvaamiselle. Innovatiivisten 
liiketoimintamallien kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.3.3. alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a). Kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja 
palauttamiseen liittyvät uudet materiaalit

Or. en

Tarkistus 199
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.1. alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa.

Bioteknologian tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on kehittää 
kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia 
teollisuustuotteita ja -prosesseja ja toimia 
innovoinnin vauhdittajana useilla Euroopan 
sektoreilla kuten maataloudessa, 
elintarvikealalla, kemianteollisuudessa ja 
terveydenhuollossa, ja varmistaa 
tuotteiden ja prosessien turvallinen 
käyttöönotto.

Or. en

Tarkistus 200
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa Euroopan 
teollisuutta varmistamaan johtoaseman 
tällä keskeisellä mahdollistan teknologian 
alalla. Tätä asemaa lujittaa entisestään 
kokonaisriskien turvallisuusarviointiin ja 
hallintaan liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Bioteknologian vahva tiede-, teknologia- ja 
innovointiperusta auttaa kyseisen 
teknologian vaikutusten ja seurausten 
ymmärtämistä. Tätä asemaa lujittaa 
entisestään kokonaisriskien ja 
erityisriskien terveys- ja
turvallisuusarviointiin, teknologian käytön 
taloudellisiin vaikutuksiin ja 
ympäristövaikutuksiin ja hallintaan 
liittyvien näkökohtien integrointi 
bioteknologian käyttöönotossa.

Or. en

Tarkistus 201
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.2. alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää 
hyödyntämällä bioteknologian prosessien 
ja biopohjaisten tuotteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-,
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yritykset voivat 
hiilidioksidipäästöjään vähentämällä 
hyödyntää bioteknologian prosessien ja 
biopohjaisten tuotteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia voi avata
myös uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia 
innovatiivisten teollisuus-, terveydenhoito-
ja ympäristösovellusten tuottamiseen. 
Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa.

Or. en
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Tarkistus 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuussovellukset, mukaan lukien 
biokemikaalit, joiden markkinaosuuden 
odotetaan kasvavan 12–20 prosenttiin 
kemikaalien tuotannosta vuoteen 2015 
mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 

Bioteknologian kehitystä on vienyt 
eteenpäin nopeasti kasvava tietämys 
eloperäisistä järjestelmistä, ja ala tuottaa 
nyt jatkuvasti uusia sovelluksia ja lujittaa 
unionin teollisuusperustaa ja kasvattaa sen 
innovointivalmiuksia. Esimerkkejä 
bioteknologian kasvavasta merkityksestä 
ovat teollisuus- ja maataloussovellukset, 
mukaan lukien elintarvike- ja 
rehutuotanto, biokemikaalit, joiden 
markkinaosuuden odotetaan kasvavan 12–
20 prosenttiin kemikaalien tuotannosta 
vuoteen 2015 mennessä. Biojärjestelmien 
selektiivisyyden ja tehokkuuden ansiosta 
bioteknologiassa noudatetaan useita niin 
sanotun Vihreän kemian kahdestatoista 
periaatteesta. Unionin yrityksille 
mahdollisesti koituvia taloudellisia 
rasitteita voidaan vähentää hyödyntämällä 
bioteknologian prosessien ja biopohjaisten 
tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen; 
vähennysmahdollisuuksien arvioidaan 
olevan 1–2,5 miljardia CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa vuonna 2030. 
Euroopan biolääkealalla jo noin 20 
prosenttia nykyisistä lääkkeistä on johdettu 
bioteknologiasta, ja uusista lääkkeistä jopa 
50 prosenttia Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Bioteknologia avaa myös 
uusia väyliä hyödyntää merten 
luonnonvarojen tarjoamia valtavia 
mahdollisuuksia innovatiivisten teollisuus-, 
terveydenhoito- ja ympäristösovellusten 
tuottamiseen. Meribioteknologian (sinisen 
bioteknologian) kehittyvän alan 
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vuodessa. ennakoidaan kasvavan 10 prosentilla 
vuodessa;

Or. en

Perustelu

Bioteknologialla on tärkeä merkitys myös maataloussovelluksissa.

Tarkistus 203
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Huipputason bioteknologian 
edistäminen tulevana innovoinnin 
vauhdittajana

(a) Huipputason bioteknologian 
edistäminen tulevana innovoinnin 
vauhdittajana siten, että se ei vaaranna 
luonnonympäristöä ja ottamalla 
huomioon ennalta varautumisen periaate.

Or. en

Tarkistus 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3 alakohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa synteettinen biologia, 
bioinformatiikka ja systeemibiologia.

Sellaisten nousevien teknologian alojen 
kehittäminen, jotka tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin 
sovelluksiin; tällaisia aloja ovat muun 
muassa biologian järjestelmät, 
bioinformatiikka ja synteettinen biologia.

Or. en
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Perustelu

Bioteknologian tarjoamien mahdollisuuksien ei tarvitse rajoittua teollisiin prosesseihin, vaan 
bioteknologiaa olisi hyödynnettävä kaikissa olennaisissa tuotteissa ja prosesseissa.

Tarkistus 205
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3 alakohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, terveys, 
kaivostoiminta, energia, paperimassa ja 
paperi, tekstiili, tärkkelys, elintarvikkeiden 
jalostus) ja tällaisen bioteknologian 
ympäristöulottuvuus.

Teollisen bioteknologian kehittäminen 
kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja 
varten (esim. kemikaalit, rakentaminen,
terveys, kaivostoiminta, energia, 
paperimassa ja paperi, tekstiili, tärkkelys, 
elintarvikkeiden jalostus) ja tällaisen 
bioteknologian ympäristöulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 206
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
laskennallinen kemia ja systeemibiologia,
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, in vitro -välineillä tehtävät 
laajat kartoitukset, ihmiseen asennettavat 
mikrosirut ja molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Or. en
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Tarkistus 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaarisia välineitä) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
systeemibiologiaa, genomiikkaa, 
metagenomiikkaa, proteomiikkaa, 
organismien piirteitä tutkivaa biologian 
alaa, molekylaarisia välineitä) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Or. en

Perustelu

Systeemibiologia on laajin termi, ja siksi se tulisi mainita ensimmäisenä. Muut termit 
koskevat erikoistuneempia aloja.

Tarkistus 208
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla.

Sellaisten alustateknologioiden (esim. 
genomiikkaa, metagenomiikkaa, 
proteomiikkaa, molekylaariset välineet) 
kehittäminen, joilla edistetään johtajuutta 
ja kilpailuetua useilla talouden aloilla. 
Diagnostisia välineitä tuetaan, jos ne 
liittyvät hoitomuotoihin.

Or. en

Tarkistus 209
Yves Cochet, Jill Evans
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Ympäristöön liittyvät, 
yhteiskunnalliset ja eettiset näkökohdat
Tavoitteena on tiettyjen teknologioiden 
ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten 
ja eettisten näkökohtien tutkiminen 
kehittämällä arviointiprosesseja, muun 
muassa sidosryhmien laajaa kuulemista.

Or. en

Tarkistus 210
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.4.3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Yhteiskunnalliset ja eettiset 
näkökohdat
Otetaan poliittisten toimien suunnittelussa 
huomioon tiettyihin teknologioihin 
liittyvät yhteiskunnalliset ja eettiset 
kysymykset kehittämällä 
arviointikriteerejä ja menetelmiä 
sidosryhmien laajalle kuulemiselle.

Or. en

Tarkistus 211
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II kohta – 1.5.1. alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin Kehittyneen valmistuksen ja prosessoinnin 
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tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot
osaamisintensiivisemmiksi, kestävämmiksi 
ja monialaisiksi valmistus- ja 
prosessointiteknologioiksi, jotka johtavat 
innovatiivisempiin tuotteisiin, prosesseihin 
ja palveluihin. Lähtökohdat ja unionin 
tasolla saatava lisäarvo

tutkimuksen ja innovoinnin 
erityistavoitteena on muuntaa nykyiset 
teollisuuden tuotantomuodot 
osaamisintensiivisemmiksi, 
kestävämmiksi, resurssi- ja 
energiatehokkaiksi monialaisiksi 
valmistus- ja prosessointiteknologioiksi, 
jotka johtavat innovatiivisempiin 
tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin. 
Lähtökohdat ja unionin tasolla saatava 
lisäarvo

Or. en

Tarkistus 212
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.5.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon 
osaamisintensiivisiin tavaroihin sekä luoda 
olosuhteet ja resurssit kestävää tuotantoa ja 
valmistettuun tuotteeseen liittyvää 
elinikäistä palveluntarjontaa varten. 
Runsaasti luonnonvaroja käyttävän 
valmistus- ja prosessiteollisuuden on 
mobilisoitava lisää resursseja ja tietämystä 
unionin tasolla ja investoitava jatkossakin 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin, jotta voidaan edetä kohti 
kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta ja 
saavuttaa eri teollisuudenaloille sovitut 
unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.

Euroopan on jatkossakin investoitava 
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää sen 
johtoasema ja osaaminen 
valmistusteknologioiden alalla ja toteuttaa 
siirtyminen korkean lisäarvon, resurssi- ja 
energiatehokkaisiin, osaamisintensiivisiin 
tavaroihin sekä luoda olosuhteet ja resurssit 
kestävää tuotantoa ja valmistettuun 
tuotteeseen liittyvää elinikäistä 
palveluntarjontaa varten. Runsaasti 
luonnonvaroja käyttävän valmistus- ja 
prosessiteollisuuden on mobilisoitava lisää 
resursseja ja tietämystä unionin tasolla ja 
investoitava jatkossakin tutkimukseen, 
kehittämiseen ja innovointiin, jotta voidaan 
edetä kohti kilpailukykyistä vähähiilistä ja 
resurssi- ja energiatehokasta taloutta ja 
saavuttaa eri teollisuudenaloille sovitut 
unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2050 
mennessä.
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Or. en

Tarkistus 213
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.5.3 alakohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen perustuvaan 
lähestymistapaan.

Edistetään kestävää teollisuuskasvua 
Euroopassa helpottamalla strategista 
siirtymistä kustannusperusteisesta 
valmistuksesta suuren lisäarvon 
tuottamiseen, materiaalitehokkuuteen ja 
suljetun silmukan järjestelmiin
perustuvaan lähestymistapaan.

Or. en

Tarkistus 214
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.5.3 kohta – b alakohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähennetään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä kehittämällä ja 
ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Lisätään energiatehokkuutta ja 
vähennetään hiilidioksidipäästöjä 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestäviä 
rakennusteknologioita.

Or. it

Tarkistus 215
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.5.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään vähähiilisen teknologian
käyttöönottoa.

Parannetaan prosessiteollisuuden 
kilpailukykyä kasvattamalla huomattavasti 
sen resurssi- ja energiatehokkuutta ja 
vähentämällä tällaisen teollisen toiminnan 
ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, ja 
edistetään resurssi- ja energiatehokkaiden 
teknologioiden, prosessien ja materiaalien
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 216
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.2 alakohta – 2 a (uusi) kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruuteen liittyvien sovellusten 
tutkimukselle ja kehitykselle annettavalla 
tuella pyritään ennen kaikkea 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin 
kuten ilmastonmuutokseen, 
ympäristönsuojeluun, kestäviin 
kuljetusjärjestelmiin ja maatalouteen. 
Tiedon jakamisen ja yhteentoimivan 
kehitystyön tavoitteiden on muodostettava 
pohja näillä aloilla annettavalle tuelle. 

Or. en

Tarkistus 217
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
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tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä, levittämistä ja 
yhteentoimivuutta koskevat innovaatiot, 
erityisesti maapalloa koskevan 
tutkimustiedon ja metatiedon vapaan 
saatavuuden ja vaihdon edistäminen
voivat myös varmistaa korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Or. en

Tarkistus 218
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.3. alakohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 

Eurooppalaisista satelliiteista saatavien 
tietojen käyttöä voitaisiin lisätä 
huomattavasti, jos avaruuspohjaisten 
tietojen käsittelyä, validointia ja 
standardointia koordinoitaisiin ja 
organisoitaisiin yhteisvoimin. Tietojen 
käsittelyä ja levittämistä koskevat 
innovaatiot voivat myös varmistaa 
korkeamman tuoton 
avaruusinfrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja edistää vastaamista 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti jos 
niitä koordinoidaan maailmanlaajuisesti 
esimerkiksi GEOSS-järjestelmän (Global 
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Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutoskysymysten osalta.

Earth Observation System of Systems) tai 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointiohjelman Galileon 
puitteissa tai IPCC:n kanssa 
ilmastonmuutosta ja valtamerien 
seurantaa koskevien kysymysten osalta.

Or. en

Tarkistus 219
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6.3. alakohta – c alakohta – 1 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan kattavien ja jatkuvatoimisten 
maapallon ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmien kehittämistä edistämällä 
myös ilmastonmallintamisyhteisöjen ja 
ympäristön havainnointi- ja 
tiedonhallintayhteisöjen välistä 
yhteistyötä. Jäsenvaltioiden ottaminen 
mukaan yhteistyöhön on olennaista, sillä 
tietueet ovat usein kansallisten 
viranomaisten omistuksessa. 

Or. en

Tarkistus 220
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.6 a. Ekoinnovointi
Ekoinnovoinnin erityistavoitteet
Ekoinnovoinnin erityisenä tavoitteena on 
edistää innovatiivista eurooppalaista 
teollisuutta ja innovaatioyhteisöä, joka 
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kohdennetusti luo uusia tuotteita, kehittää 
prosesseja ja palveluja, jotka synnyttävät 
vihreää kasvua ja ympäristöhyötyjä, ja 
jolla on maailmassa johtava asema. 
Tavoitteena on lisätä resurssitehokkuutta, 
vähentää ympäristövaikutuksia, ehkäistä 
(veden) saastumista ja/tai edetä 
tehokkaampaan, vaikuttavampaa 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 -puiteohjelman on 
rakennuttava 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 
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kartoitus) ja nanoteknologioiden 
rajapinnassa.
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 221
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 3.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
kokoon liittyviä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi. Vaikka Euroopassa 
syntyy yhtä paljon uusyrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-

Pk-yrityksillä on kuitenkin – huolimatta 
niiden tärkeästä taloudellisesti ja 
työllistävästä vaikutuksesta ja 
merkittävästä innovointipotentiaalista –
kokoon liittyviä ongelmia, kun ne pyrkivät 
tulemaan innovatiivisemmiksi ja 
kilpailukykyisemmiksi. Vaikka Euroopassa 
syntyy yhtä paljon uusyrityksiä kuin 
Yhdysvalloissa, eurooppalaisten pk-
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yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös 
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava innovointivalmiuksiaan. 
Niiden on tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kasvua.

yritysten on huomattavasti vaikeampaa 
kasvaa suuriksi yrityksiksi kuin 
yhdysvaltalaisten kilpailijoidensa. Niille 
aiheuttaa lisäpainetta myös 
kansainvälistynyt liiketoimintaympäristö, 
jossa arvoketjut nivoutuvat entistä 
tiiviimmin toisiinsa. Pk-yritysten on 
parannettava innovointivalmiuksiaan, ja 
niiden pääsyä erilaisiin rahoitustuen 
muotoihin (lainat, takuut, 
pääomasijoitukset) on helpotettava. 
Niiden on tuotettava, otettava käyttöön ja 
kaupallistettava uutta tietämystä ja uusia 
liiketoimintaideoita entistä nopeammin ja 
laajemmin, jotta ne voisivat kilpailla 
menestyksellisesti nopeasti kehittyvillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Haasteena on lisätä innovointia pk-
yrityksissä ja siten parantaa niiden 
kilpailukykyä ja kasvua.

Or. fr

Tarkistus 222
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden poistamiseksi.

Markkinalähtöistä innovointia tuetaan 
innovoinnin toimintapuitteiden 
parantamiseksi ja etenkin innovatiivisten 
pk-yritysten kasvun esteiden, kuten 
teknologisten innovaatioiden ja EU:n 
lainsäädännön välisen 
johdonmukaisuuden puutteen,
poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 223
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.
Erityisesti vammaiset jäävät työttömäksi 
2–3 kertaa muita todennäköisemmin.

Or. en

Tarkistus 224
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
osallistavat, korkealaatuiset ja 
taloudellisesti kestävät terveydenhuolto ja -
hoitojärjestelmät sekä uudet työllistämis- ja 
kasvumahdollisuudet. Nämä tavoitteet 
edistävät merkittävästi Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista

Or. en

Tarkistus 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen mielenterveys ja fyysinen 
terveys ja hyvinvointi, korkealaatuiset ja 
taloudellisesti kestävät terveydenhuolto ja -
hoitojärjestelmät sekä uudet työllistämis- ja 
kasvumahdollisuudet. Nämä tavoitteet 
edistävät merkittävästi Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista

Or. en

Tarkistus 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet.
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja –hoitojärjestelmät, 
ratkaisut, joilla voidaan vähentää väestön 
ikääntymisestä johtuvia kustannuksia,
sekä uudet työllistämis- ja 
kasvumahdollisuudet. Nämä tavoitteet 
edistävät merkittävästi Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista

Or. en

Perustelu

Sosiaalisten näkökohtien merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan.
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Tarkistus 227
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
korkealaatuiset ja taloudellisesti kestävät 
terveydenhuolto ja -hoitojärjestelmät sekä 
uudet työllistämis- ja kasvumahdollisuudet. 
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi 
toteutettavan tutkimuksen ja innovoinnin 
tavoitteina ovat kaikkien kansalaisten 
elinikäinen terveys ja hyvinvointi, 
tehokkaat, korkealaatuiset ja taloudellisesti 
kestävät terveydenhuolto ja -
hoitojärjestelmät, oikeudenmukainen ja 
taattu pääsy terveydenhuoltoon koko 
Euroopan unionin alueella sekä uudet 
työllistämis- ja kasvumahdollisuudet. 
Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Or. fr

Tarkistus 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On lisättävä sellaisten sairauksien 
tutkimusta, joiden syitä voidaan hakea 
lämpötilan noususta ja 
ilmastonmuutoksesta ja jotka koskevat 
erityisesti, mutta ei yksinomaan 
Välimeren maita. 

Or. en

Tarkistus 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella on mahdollistettava 
kehittyneiden terapiamuotojen ja 
soluterapioiden parantaminen, ja sen on 
keskityttävä kroonisten ja rappeuttavien 
sairauksien hoitoon. 

Or. en

Tarkistus 230
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja vajavaisuuksien tehokkaasta 
ehkäisystä, hoidosta ja hallinnasta.

Or. en
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Perustelu

Liitteessä 1 tavoitteessa 1 Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi "toimintarajoitteisuus" ja 
"taudit" on systemaattisesti mainittu yhdessä. Kun kyse on vammaisuuteen liittyvän 
sairauksien ehkäisyn ja kuntoutuksen tutkimisesta, olisi suositeltavaa puhua vajavaisuudesta, 
joka heijastaa paremmin vammaisuuden sosiaalista mallia tai oikeaa lähestymistapaa 
vammaisuuteen.

Tarkistus 231
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta. Terveyspolitiikassa ja muilla 
elämänlaadun edistämiseen tähtäävillä 
alueilla on puutteita. Lisäksi diagnoosin 
jälkeisten taudin vaiheiden tutkintaa 
koskevat investoinnit ovat puutteellisia.

Or. pt
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Tarkistus 232
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, pääsystä 
soveltuvaan ja erikoistuneeseen hoitoon 
ja tautien ja toimintarajoitteisuuden
hallinnasta asiantuntijakeskukset mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
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kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen 
mielenterveyden ja fyysisen terveyden ja 
hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Or. en

Tarkistus 234
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
ehkäiseminen, leikkaaminen tai 
rajoittaminen siten, ettei niistä tule 
kestämättömiä, riippuu osittain kaikkien 
kansalaisten elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
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tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Or. en

Tarkistus 235
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain
kaikkien kansalaisten elinikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin 
varmistamisesta ja siten tautien ja 
toimintarajoitteisuuden tehokkaasta 
ehkäisystä, hoidosta ja hallinnasta.

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain
kansalaisten tiedottamisesta paremmin 
terveyden taustatekijöistä ja heidän niitä 
koskevien vaikutusmahdollisuuksiensa 
lisäämisestä, jotta kaikkien kansalaisten 
elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia 
voidaan parantaa mahdollisimman paljon 
ja siten ehkäistä, hoitaa ja hallita 
tehokkaasti tauteja ja 
toimintarajoitteisuutta.

Or. fr

Tarkistus 236
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Demografiset muutokset, 
erityisesti ikääntyminen, ovat 
huomattavassa määrin 
sukupuolisidonnaisia. Suurin osa sekä 
ikääntyvästä väestöstä että hoitoalan 
työvoimasta on naisia. 
Kokonaisvaltaisemman lähestymistavan 
soveltaminen ja muiden tekijöiden kuten 
sukupuolen ja sukupuolten erojen 
huomioon ottaminen tautien ja 
toimintarajoitteisuuden tehokkaassa 
ehkäisyssä, hoidossa ja hallinnassa 
varmistaisi kaikkien kansalaisten 
elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin ja 
estäisi siten kustannusten kasvua 
kestämättömiksi. 

Or. en

Tarkistus 237
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 

Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
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kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta.

kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
terveysriskin tekijöiden ehkäisyn 
vahvistamisesta ja siitä valistamisesta ja 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta hoidosta ja hallinnasta.

Or. fr

Tarkistus 238
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, reuma-
sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 239
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
hengityselinsairaudet, neurologiset ja 
mielenterveyshäiriöt, ylipaino ja 
liikalihavuus sekä erilaiset toiminnalliset 
rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia. Krooniset, ei-
tarttuvat taudit aiheuttavat 86 prosenttia 
kuolemista WHO:n Euroopan alueella.

Or. en

Tarkistus 240
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vajavaisuuksien, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 241
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, keuhkosairaus, syöpä, 
diabetes, neurologiset ja 
mielenterveyshäiriöt, ylipaino ja 
liikalihavuus sekä erilaiset toiminnalliset 
rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 242
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, reuma-
sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
allergiat, neurologiset ja 
mielenterveyshäiriöt, ylipaino ja 
liikalihavuus sekä erilaiset toiminnalliset 
rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. 

Tarkistus 243
Peter Liese, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus, hedelmättömyyttä 
aiheuttavat häiriöt sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 244
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Or. en

Perustelu

On mahdotonta laatia aukotonta luetteloa rahoitettavista taudeista. Siksi on parempi olla 
mainitsematta yksittäisiä tauteja ja mahdollistaa siten kaikkien kroonisten tautien 
rahoittaminen.

Tarkistus 245
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden ja 
ennenaikaisen kuoleman syitä ja 
aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia kustannuksia.

Krooniset taudit kuten sydän- ja 
verisuonitaudit, syöpä, diabetes, 
neurologiset ja mielenterveyshäiriöt, 
ylipaino ja liikalihavuus sekä erilaiset 
toiminnalliset rajoitukset ovat merkittäviä 
vammaisuuden, heikon terveyden, 
sairastuvuuden ja ennenaikaisen kuoleman 
syitä ja aiheuttavat huomattavia 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 246
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Unionissa 
yli 120 miljoonaa kansalaista kärsii 
reuma- tai muista tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa, reuma- ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien 
kokonaiskustannuksiksi 240 miljardia 
euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
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näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Or. en

Tarkistus 247
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Neljä riskitekijää: 
tupakka, epätasapainoinen ruokavalio, 
alkoholi ja liikunnan puute yhdessä ovat
suurimmassa osassa tapauksia kroonisten 
ei-tarttuvien tautien taustalla.

Or. en

Tarkistus 248
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa. Syöpä aiheuttaa neljänneksen 
kaikista kuolemista ja on 45–64-vuotiaiden 
yleisin kuolinsyy. Diabetesta sairastaa 
unionissa yli 27 miljoonaa henkilöä, ja 
aivotoiminnan häiriöiden (mukaan lukien, 
muttei pelkästään mielenterveyteen 
vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Tämä summa tulee 
kasvamaan dramaattisesti, mikä johtuu 
suurelta osin Euroopan ikääntyvästä 
väestöstä ja siihen liittyvästä 
neurodegeneratiivisten tautien kuten 
Parkinsonin ja Alzheimerin tautien 
yleistymisestä. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
tautien, erityisesti neurodegeneratiivisten 
tautien kohdalla tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä. 

Or. en

Perustelu

Aivosairauksiin liittyy huomattavia sosioekonomisia tekijöitä ja vastaavasti kiireellinen tarve 
kohdistaa tutkimusrahoitusta sairauksien syiden tunnistamiseen, aikaisen diagnoosin 
parantamiseen ja parempien hoitovaihtoehtojen kehittämiseen. Tämä koskee etenkin 
neurodegeneratiivisia sairauksia, joiden määrä ja terveydenhuollolle koituvat kustannukset 
lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
tautien, erityisesti neurodegeneratiivisten 
tautien kohdalla tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä. 

Or. en

Perustelu

Aivosairauksilla on huomattavat yhteiskunnalliset seuraukset ja niiden taloudelliset 
kustannukset ovat valtavat. Sen vuoksi on pikaisesti kohdistettava tutkimusrahoitusta 
sairauksien syiden tunnistamiseen, aikaisen diagnosoinnin parantamiseen ja parempien 
hoitovaihtoehtojen kehittämiseen. Tämä koskee etenkin neurodegeneratiivisia sairauksia,
joiden määrä ja terveydenhuollolle koituvat kustannukset lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 250
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
tautien, erityisesti neurodegeneratiivisten 
tautien kohdalla tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 251
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
unionissa yli 2 miljoonaa kuolemaa ja 
maksavat taloudelle yli 192 miljardia 
euroa, kun taas syöpä aiheuttaa 
neljänneksen kaikista kuolemista ja on 45–
64-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Diabetesta 
sairastaa unionissa yli 27 miljoonaa 
henkilöä, ja aivotoiminnan häiriöiden 
(mukaan lukien, muttei pelkästään 
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mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä.

mielenterveyteen vaikuttavat sairaudet) 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 800 
miljardia euroa. Ympäristö-, elintapa- ja 
sosioekonomiset tekijät vaikuttavat useisiin 
näistä taudeista, ja noin kolmasosan 
maailman tautitaakasta arvioidaan johtuvan 
näistä tekijöistä. Kuitenkin joidenkin 
tautien, erityisesti neurodegeneratiivisten 
tautien kohdalla tehokkaiden 
ehkäisystrategioiden kehittäminen 
edellyttää tehostettua tautien syiden 
tutkimista ja paremman aikaisen 
diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Aivosairaudet merkitsevät yksilöille valtavaa taakkaa ja niiden yhteiskunnalliset kustannukset 
ovat valtavat. Sen vuoksi on pikaisesti kohdistettava tutkimusrahoitusta sairauksien syiden 
tunnistamiseen, aikaisen diagnosoinnin parantamiseen ja parempien hoitovaihtoehtojen 
kehittämiseen. Tämä koskee etenkin neurodegeneratiivisia sairauksia, joiden määrä ja 
terveydenhuollolle koituvat kustannukset lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Tarkistus 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Joidenkin tautien, erityisesti 
neurodegeneratiivisten tautien kohdalla 
tehokkaiden ehkäisystrategioiden 
kehittäminen edellyttää tehostettua 
tautien syiden tutkimista ja paremman 
aikaisen diagnoosin ja hoitovaihtoehtojen 
kehittämistä.

Or. en
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Tarkistus 253
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Harvinaiset sairaudet ovat edelleen 
suurin haaste EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille. Euroopassa on noin 6000–
8000 harvinaista sairautta, joita sairastaa 
noin 30 miljoonaa ihmistä Euroopassa. 
Tehokkaiden hoitojen kehittäminen on 
mahdollista vain, jos jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä, sillä yksittäisten 
jäsenvaltioiden sairastapausten 
lukumäärä ei ole riittävän suuri 
tehokkaan tutkimuksen tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mielenterveysongelmat muodostavat lähes 
20 prosenttia WHO:n Euroopan alueen 
tautitaakasta, ja yksi neljästä ihmisestä 
kärsii mielenterveysongelmista elämänsä 
jossain vaiheessa. 

Or. en

Tarkistus 255
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1. alakohta – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Lastentaudit ja keskoset
Lasten terveys on Euroopan unionissa 
ensisijaisen tärkeää. Kuten harvinaisten 
sairauksien kohdalla, myös 
lastensairauksien kohdalla tehokkaan 
tutkimuksen ja hoidon kehittäminen on 
mahdollista vain jäsenvaltioiden yhteisellä 
panoksella.

Or. en

Tarkistus 256
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 257
Karin Kadenbach

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

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

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää 
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä – pääsy 
asiantuntevaan terveydenhuoltoon sekä 
aikaisen diagnoosin, soveltuvan 
sairauden hoidon ja laadukkaan 
sairaanhoidon saatavuus – on taattava 
kaikille eurooppalaisille. 

Or. en

Tarkistus 258
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

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

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi, kun taas 
julkisen terveydenhuollon toimet, 
terveyden edistäminen, riskitekijöiden 
vähentäminen ja ehkäisystrategiat ovat 
pitkällä aikavälillä osoittautuneet 
kustannustehokkaiksi. Myös 
terveydelliseen epätasa-arvoon on 
puututtava, ja mahdollisuus käyttää
tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille.

Or. en

Tarkistus 259
Philippe Juvin
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 260
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Samaan aikaan lääkkeiden ja rokotteiden 
kehittämisprosessit kallistuvat ja käyvät 
kaiken aikaa tehottomimmiksi, ja taustalla 
olevien eläinkokeiden tulosten 
sovellettavuus ihmisiin käy 
haastavammaksi. Tähän liittyvää, 
lainsäädäntöön vaikuttavaa tiedettä on 
parannettava. Myös terveydelliseen 
epätasa-arvoon on puututtava, ja 
mahdollisuus käyttää tehokkaita ja toimivia 
terveydenhuoltojärjestelmiä on taattava 
kaikilla eurooppalaisille. 

Or. en

Perustelu

EU:n tutkimusalan olisi tuettava paradigman vaihtoa biolääketieteelliseen tutkimukseen ja 
siirtyä eläinkokeista nykyaikaisiin 2000-luvun testausmenetelmiin. Edistykset 
molekyylibiologiassa, bioteknologiassa ja muilla aloilla parantavat merkittävästi tutkijoiden 
mahdollisuuksia arvioida lääkkeitä ja rokotteita. Nämä edistykset voivat tehdä testauksesta 
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nopeampaa, edullisempaa ja paremmin ihmisiin sovellettavissa olevaa.

Tarkistus 261
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhä useammat tutkimukset osoittavat 
lisäksi, että tietyt kemialliset aineet 
vaikuttavat ihmisen 
hormonijärjestelmään ja terveyteen 
uhkaavalla tavalla. Näiden 
hormonaalisten haitta-aineiden uskotaan 
– erityisesti yhdistelminä – vaikuttavan 
muun muassa poikavauvojen 
sukupuolielinten epämuodostumiseen, 
nuorten tyttöjen murrosiän 
aikaistumiseen, lapsettomuuteen, 
lihavuuteen ja diabetekseen. Sen vuoksi 
koko tätä alaa on tutkittava tarkemmin.

Or. da

Tarkistus 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 263
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Erityisesti tarvitaan laaja-
alaista ihmisbiologiaan perustuvaa 
tutkimuspanosta, jotta voidaan löytää ne 
avaintekijät, jotka aiheuttavat 
geneettisissä prosesseissa ja 
soluprosesseissa sairauksia laukaisevia 
häiriöitä. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille.

Or. en

Tarkistus 264
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta ja tutkimustulosten 
levittämisen tehokkuudesta, minkä avulla
kasvatetaan perustietämystä terveydestä, 
taudeista, toimintarajoitteista, kehityksestä 
ja ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille 
unionin lisäksi myös maailmanlaajuisella 
tasolla siten, että tuetaan esimerkiksi 
tutkimus- ja kehitysresursseja 
endeemisten alueiden ja malarian, 
denguekuumeen ja tuberkuloosin 
kaltaisten endeemisten tautien osalta.

Or. pt

Tarkistus 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi, tehokkaiksi ja 
saatavilla oleviksi tuotteiksi, strategioiksi, 
interventioiksi ja palveluiksi. Koska nämä 
haasteet koskevat koko Eurooppaa ja 
monissa tapauksissa koko maailmaa, ne 
vaativat vastausta, jolle on luonteenomaista 
pitkäaikainen ja koordinoitu tuki 
huipputasoisille tieteidenvälisille ja 
monialaisille ryhmille.

Or. en

Perustelu

Jos tutkimuksen hyödyn yhteiskunnalle halutaan olevan mahdollisimman suuri, 
innovaatioiden ja tehokkaiden ratkaisujen ohella tutkimustulokset pitäisi tuoda suuren yleisön 
saataville. 

Tarkistus 266
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 267
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 268
Antonyia Parvanova

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

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

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

Or. en

Tarkistus 269
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta unionin tason toimilla olisi 
mahdollisimman suuri vaikutus, tukea 
annetaan kaikentyyppisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin perustutkimuksesta 
tietämyksen muuntamisen kautta 
laajamittaisiin kokeisiin ja 
demonstrointitoimiin ja yksityisten 
investointien keräämiseen sekä sellaisten 

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

uusien tuotteiden, palvelujen ja 
laajennuskelpoisten ratkaisujen julkisiin ja 
esikaupallisiin hankintoihin, jotka ovat 
tarvittaessa yhteentoimivia ja joita tuetaan 
määritellyillä standardeilla ja/tai yhteisillä 
ohjeilla. Tämä koordinoitu eurooppalainen 
toiminta edistää eurooppalaisen 
tutkimusalueen käynnissä olevaa 
kehittämistä. Siinä luodaan tarvittaessa 
yhteyksiä toimiin, joita on kehitetty 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmassa,
aktiivisena ja terveenä ikääntymistä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden ja kroonisia 
tauteja koskevien tulevien toimien 
puitteissa.

Or. en


