
AM\906357FI.doc PE492.613v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0401(COD)

25.6.2012

TARKISTUKSET
270–391

Lausuntoluonnos
Cristian Silviu Buşoi
(PE487.915v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020)

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



PE492.613v01-00 2/91 AM\906357FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\906357FI.doc 3/91 PE492.613v01-00

FI

Tarkistus 270
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia 
kustannustehokkaasti. Terveyden 
edistämistä ja tautien ehkäisemistä varten 
on tunnettava henkistä ja fyysistä terveyttä 
määrittävät tekijät ja yhteydet niiden 
välillä ja käytössä on oltava rokotteiden 
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tautien seurannan ja niihin varautumisen on 
oltava tehokasta, samoin kuin 
seulontaohjelmien.

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

Or. en

Tarkistus 272
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 273
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 

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

hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava 
kansanterveys ja sen tutkimustulokset, 
terveyttä määrittävät tekijät ja käytössä on 
oltava rokotteiden kaltaiset tauteja 
tehokkaasti ehkäisevät välineet. Lisäksi 
terveyden ja tautien seurannan ja niihin 
varautumisen on oltava tehokasta, samoin 
kuin seulontaohjelmien.

Or. en

Tarkistus 274
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tehokkaalla terveyden edistämisellä ja
riskitekijöiden tiedostamisella ehkäistään 
tauteja ja parannetaan hyvinvointia 
kustannustehokkaasti. Terveyden 
edistämistä ja tautien ehkäisemistä varten 
on tunnettava terveyttä määrittävät tekijät 
ja käytössä on oltava yhteisiin 
indikaattoreihin perustuvat 
eurooppalaiset tietokannat ja rokotteiden 
kaltaiset tauteja tehokkaasti ehkäisevät 
välineet. Lisäksi terveyden ja tautien 
seurannan ja niihin varautumisen on oltava 
tehokasta, samoin kuin seulontaohjelmien.

Or. fr

Tarkistus 275
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 276
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. 
Biolääketieteen tutkimustulosten 
hyödyntäminen lääkkeiden kehittämiseksi 
useita eri tauteja varten ja kaikkien 
kansalaisten mahdollisuus saada 
diagnoosi, hoitoa ja terveydenhuoltoa on 
tehokas työkalu terveydenhuollon 
kattavuuden ja tehokkuuden sekä 
potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. 
Tehokas tiedonvaihto ja näiden tietojen 
liittäminen laajoihin kohorttitutkimuksiin 
on myös keskeistä. Tutkimustulokset on 
myös muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.
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Or. pt

Tarkistus 277
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia 
(joita tehdään esimerkiksi monialaisissa 
tautikohtaisissa asiantuntijakeskuksissa).

Or. en

Tarkistus 278
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto, standardoitu tietojenkäsittely
ja näiden tietojen liittäminen laajoihin 
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keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

kohorttitutkimuksiin on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi käytännöiksi erityisesti 
tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Or. da

Tarkistus 279
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava kliinisiksi käytännöiksi 
erityisesti tekemällä kliinisiä tutkimuksia.

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on 
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tehokas 
tiedonvaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin, nimenomaan eurooppalaisiin
kohorttitutkimuksiin (vastaavalla tavalla 
kuin yhdysvaltalaisessa Framinghamin 
kohorttitutkimuksessa sydän- ja 
verisuonisairauksista), on myös keskeistä. 
Tutkimustulokset on myös muunnettava 
kliinisiksi käytännöiksi erityisesti 
tekemällä kliinisiä 
monikeskustutkimuksia.

Or. fr

Tarkistus 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksilöllistä lääkitystä on kehitettävä 
sellaisten uusien ennaltaehkäisevien ja 
terapeuttisten strategioiden luomiseksi, 
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joita voidaan mukauttaa potilaiden 
vaatimuksiin, jotta voidaan parantaa 
sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaista 
havaitsemista. Hoitoa koskevaan 
päätöksentekoon vaikuttavat tekijät on 
määritettävä, niitä on selvennettävä lisää 
ja kehitettävä tutkimuksen aikana.

Or. en

Tarkistus 281
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisesti sairaat 
ihmiset sekä toimintarajoitteiset henkilöt 
voivat pysyä aktiivisina ja itsenäisinä. Näin 
voidaan lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. en

Perustelu

Krooniset sairaudet ovat suurin haaste EU:n tavoitteelle antaa EU:n kansalaisille kaksi 
tervettä lisävuotta vuoteen 2020 mennessä. Olisi tehtävä erityinen viittaus sen 
varmistamiseksi, että kaikki kroonisesti sairaat ihmiset hyötyvät ennaltaehkäisyn ja hoidon 
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tarjoamista koskevan päätöksenteon paranemisesta, parhaiden käytäntöjen levittämisestä ja 
teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämisestä.

Tarkistus 282
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä 
toimintarajoitteiseksi elämänsä aikana 
tulevat henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. en

Tarkistus 283
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
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väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikki ihmiset heidän 
iästään tai sukupuolestaan tai 
varallisuudestaan riippumatta, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja (joita 
tarvittaessa tarjotaan 
asiantuntijakeskuksissa) sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt ja potilaat voivat pysyä aktiivisina 
ja itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan ja saada 
se jatkumaan kauemmin.

Or. en

Tarkistus 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
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teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisesti sairaat 
ihmiset sekä toimintarajoitteiset henkilöt 
voivat pysyä aktiivisina ja itsenäisinä. Näin 
voidaan lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. en

Tarkistus 285
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset, kroonisesti sairaat 
ihmiset sekä toimintarajoitteiset henkilöt 
voivat pysyä aktiivisina ja itsenäisinä. Näin 
voidaan lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. en

Tarkistus 286
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä, lisättävä kansalaisten 
ja potilaiden vaikutusmahdollisuuksia 
terveysosaamisen avulla. Lisäksi on 
tuettava yhdistettyjä hoitopalveluja sekä 
sellaisten teknisten, organisatoristen ja 
sosiaalisten innovaatioiden laajaa 
käyttöönottoa, joiden avulla ikäihmiset 
sekä toimintarajoitteiset henkilöt voivat 
pysyä aktiivisina ja itsenäisinä. Näin 
voidaan lisätä heidän fyysistä, sosiaalista ja 
henkistä hyvinvointiaan ja saada se 
jatkumaan kauemmin.

Or. en

Tarkistus 287
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 

Taudeista ja toimintarajoitteisuudesta 
väestön ikääntyessä aiheutuva kasvava 
taakka lisää vaatimuksia terveydenhuollon 
ja -hoidon aloilla. Jos tehokkaan 
terveydenhuollon ja -hoidon halutaan 
edelleen kattavan kaikenikäiset, on 
pyrittävä parantamaan päätöksentekoa 
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ennaltaehkäisy- ja hoitotoimissa, 
tunnistettava parhaat käytännöt 
terveydenhuolto- ja hoitoaloilla ja tuettava 
niiden levittämistä. Lisäksi on tuettava 
yhdistettyjä hoitopalveluja sekä sellaisten 
teknisten, organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

ennaltaehkäisy-, hoito- ja 
diagnostiikkatoimissa, tunnistettava 
parhaat käytännöt terveydenhuolto- ja 
hoitoaloilla ja tuettava niiden levittämistä. 
Lisäksi on tuettava yhdistettyjä 
hoitopalveluja sekä sellaisten teknisten, 
organisatoristen ja sosiaalisten 
innovaatioiden laajaa käyttöönottoa, joiden 
avulla ikäihmiset sekä toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat pysyä aktiivisina ja 
itsenäisinä. Näin voidaan lisätä heidän 
fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
hyvinvointiaan ja saada se jatkumaan 
kauemmin.

Or. fr

Tarkistus 288
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi 
korostetaan kaikkien sidosryhmien –
myös potilaiden ja potilasyhdistysten –
osallistumista sellaisen tutkimus- ja 
innovointiohjelman kehittämiseksi, jonka 
avulla kansalaiset saadaan osallistumaan 
aktiivisesti ja jossa otetaan huomioon 
heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Or. en

Perustelu

EU:n rahoittamassa terveystutkimuksessa olisi otettava huomioon autettavien kansalaisten –
itse potilaiden – tarpeet ja odotukset. Potilasyhdistykset ovat kokemuksensa, näkemyksensä ja 
ajatustensa ansiosta ihanteellisessa asemassa auttamaan tutkimusohjelman laadinnassa, 
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luomaan tarkoituksenmukaisia suhteita kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja 
ilmaisemaan potilaiden yhtenäisen äänen.

Tarkistus 289
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Siksi laaja 
tutkimuspohja on erittäin tärkeää 
Euroopan unionin korkean tason 
kilpailukyvylle ja tulevalle innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 290
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien 
markkinoiden kehittämismahdollisuuksia.

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia ja Eurooppaan 
sijoittautuneen teollisuuden kilpailukykyä 
ja tukee pk-yrityksiä.

Or. fr
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Tarkistus 291
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; ihmisten 
tautien ja myrkyllisyyden leviämistapojen 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen ja biomerkkiaineiden ja 
toimintamuotojen ymmärtäminen; 
tehokkaiden seulontaohjelmien 
kehittäminen ja tautialttiuden arvioimisen 
parantaminen; seurannan ja varautumisen 
parantaminen; parempien ehkäisevien 
rokotteiden kehittäminen; in silico -
lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja 
ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien sellaisten tieteellisten välineiden 
ja menetelmien parantaminen, jotka ovat 
tärkeitä ihmisen terveyden ja sairauden 
ymmärtämisessä; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en
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Tarkistus 292
Petru Constantin Luhan

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja ilmastoon 
liittyvät tekijät), terveyden edistämisen ja 
tautien ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; toimintarajoitteisten 
henkilöiden saatavilla olevan 
terveydenhuollon ja hoidon tyypin, 
asianmukaisuuden ja laadun erojen sekä 
niiden johdosta toimintarajoitteisiin 
henkilöihin kohdistuvien seurausten 
(esimerkiksi riippumattomuuden 
menettäminen) ymmärtäminen; aktiivinen 
ikääntyminen, itsenäinen ja tietotekniikka-
avusteinen asuminen erityisesti 
korkeatasoista tukea vaativille iäkkäille 
ihmisille ja toimintarajoitteisille ihmisille; 
ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
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perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla, mukaan lukien 
tutkimukset eurooppalaisista 
sosiaalipalveluista ja niiden 
tehokkuudesta toimintarajoitteisten 
ihmisten erilaisten tarpeiden 
tyydyttämisessä muun muassa 
työllisyyteen osallistumisessa ja siinä 
pysymisessä.

Or. en

Tarkistus 293
Alda Sousa

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön, ilmastoon, köyhyyteen ja 
sukupuoleen liittyvät tekijät), terveyden 
edistämisen ja tautien ehkäisemisen 
parantaminen; tautien ymmärtäminen ja 
diagnostiikan parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitamisen 
parantaminen, mukaan lukien kaikkien 
mahdollisuus saada diagnoosi, hoitoa ja 
terveydenhuoltoa; tietämyksen nopeampi 
ja tehokkaampi siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; terveellinen
ikääntyminen, itsenäinen ja tietotekniikka-
avusteinen asuminen; palliatiivisen hoidon 
saannin ja lisääntymisterveyden 
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ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

parantaminen ja ihmisten 
omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. pt

Tarkistus 294
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden ja erityisten 
seulontaohjelmien kehittäminen ja niiden 
saatavuuden parantaminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
parannuskeinojen kehittäminen 
laiminlyötyihin tauteihin; seurannan ja 
varautumisen parantaminen; in silico -
lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja 
ennakoitavuuden parantamisessa; tautien 
hoitaminen; tietämyksen siirtäminen 
kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin; 
terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen; 
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lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

ihmisten omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen, 
mukaan lukien monialaisissa 
tautikohtaisissa asiantuntijakeskuksissa 
tarjottava hoito; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella (esimerkiksi 
tehokkaimmalla hoidon tuottamisella, 
jonka potilaat ovat arvioineet) sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 295
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät ja 
hormonaaliset haitta-aineet), terveyden 
edistämisen ja tautien ehkäisemisen 
parantaminen; tautien ymmärtäminen ja 
diagnostiikan parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin, mukaan lukien 
psykososiaaliset näkökohdat; 
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itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

terveystietojen parempi hyödyntäminen; 
standardoidut tietojen 
analysointitekniikat; aktiivinen 
ikääntyminen, itsenäinen ja tietotekniikka-
avusteinen asuminen; ihmisten 
omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen; 
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen ja 
eriarvoisuuden ja terveyserojen 
vähentäminen näyttöön perustuvalla 
päätöksenteolla ja parhaiden käytäntöjen 
jakamisella sekä innovatiivisilla 
tekniikoilla ja lähestymistavoilla. Toimissa 
hyödynnetään täysimääräisesti todellisen 
alojen rajat ylittävän lähestymistavan 
tarjoamia mahdollisuuksia ja yhdistetään 
tiedot kaikista kuudesta haasteesta ja 
muista pilareista alan kestävien 
ratkaisujen takaamiseksi. 
Terveydenhoidon tarjoajien aktiivista 
osallistumista on edistettävä tulosten 
ripeän käyttöönoton ja täytäntöönpanon 
takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 296
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
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seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; hedelmällisyyshäiriöiden 
käsittely; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 297
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
käytökseen, ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvät tekijät), terveysosaamisen 
ymmärtäminen ja EU:n kansalaisten 
terveysosaamista lisäävien ohjelmien 
tukeminen, terveyden ja terveellisen 
elämäntyylin edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
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seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 298
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen erityisesti yhdistettynä 
mahdolliseen hoitoon tai 
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tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

ennaltaehkäisyyn; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Perustelu

Diagnooseja koskeva erillinen tutkimus ei ole hyödyllistä ainakaan, jos sitä ei käsitellä 
hoidossa myös laajemmin.

Tarkistus 299
Rolandas Paksas

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

Komission teksti Tarkistus

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 

Erityistoimiin sisältyvät seuraavat: 
terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen (mukaan lukien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät), 
terveyden edistämisen ja tautien 
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ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

ehkäisemisen parantaminen; tautien 
ymmärtäminen ja diagnostiikan 
parantaminen; tehokkaiden 
seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen; 
seurannan ja varautumisen parantaminen; 
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoitaminen; 
tietämyksen siirtäminen kliiniseen 
käytäntöön ja laajennuskelpoiseen 
innovointiin; terveystietojen parempi 
hyödyntäminen; toimintarajoitteisten 
henkilöiden saatavilla olevan 
terveydenhuollon ja hoidon tyypin, 
asianmukaisuuden ja laadun erojen sekä 
niiden johdosta toimintarajoitteisiin 
henkilöihin kohdistuvien seurausten 
(esimerkiksi riippumattomuuden 
menettäminen) ymmärtäminen; käyttäjän 
osallistumista terveydenhuollon 
tarjontaan koskevat toimintalinjat ja 
käytännöt; aktiivinen ikääntyminen, 
itsenäinen ja tietotekniikka-avusteinen 
asuminen; ihmisten omavoimaistaminen 
terveyden omahoitoon; yhdistetyn hoidon 
lisääminen; politiikan määrittelyä ja 
sääntelytarpeita tukevien tieteellisten 
välineiden ja menetelmien parantaminen; 
ja terveydenhoitojärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 5 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EU:n veteen liittyvien toimien tarvetta 
koskeviin tulevaisuuden haasteisiin 
vastaamiseksi olisi osoitettava 
asianmukaista unionin rahoitusta 
tutkimukselle ja innovoinnille vettä 
koskevan innovoinnin alalla. Siksi osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta (vuosina 2014–
2020) olisi osoitettava tälle 
yhteiskunnalliselle haasteelle.

Or. en

Tarkistus 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 31 korjaus, jossa otetaan osittain huomioon komission huomautukset merien ja 
merenkulun tutkimuksen soveltamisalasta.

Tarkistus 302
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
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ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä, 
joissa kunnioitetaan luonnon 
monimuotoisuutta ja edistämällä niihin 
liittyviä ekosysteemipalveluja sekä 
kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä
toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa Euroopan 
siirtymistä kestävään biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 303
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita 
alkutuotantojärjestelmiä ja edistämällä 
niihin liittyviä ekosysteemipalveluja sekä 
kilpailukykyistä ja vähähiilistä
toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa Euroopan 
siirtymistä kestävään biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten terveellisten 
elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten 
tuotteiden riittävä saanti kehittämällä 
tuottavia ja resurssitehokkaita 
alkutuotanto- ja 
elintarvikejalostusjärjestelmiä ja 
edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyisiä
ja vähähiilisiä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Or. en

Tarkistus 304
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti, välttäen samalla nykyistä 
ekosysteemien liikakäyttöä, kehittämällä 
tuottavia ja resurssitehokkaita 
alkutuotantojärjestelmiä ja edistämällä 
niihin liittyviä ekosysteemipalveluja sekä 
kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä
toimitusketjuja. Tämä nopeuttaa Euroopan 
siirtymistä kestävään biotalouteen.

Or. ro

Tarkistus 305
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja edistämällä niihin liittyviä 
ekosysteemipalveluja sekä kilpailukykyistä
ja vähähiilistä toimitusketjuja. Tämä 
nopeuttaa Euroopan siirtymistä kestävään 
biotalouteen.

Erityistavoitteena on varmistaa turvallisten 
ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja 
muiden biopohjaisten tuotteiden riittävä 
saanti kehittämällä tuottavia ja 
resurssitehokkaita alkutuotantojärjestelmiä 
ja yhdenmukaistamalla määrällinen ja 
laadullinen näkökulma sekä edistämällä
kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä
toimitusketjuja.

Or. fr

Tarkistus 306
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 307
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Maatalous tuottaa noin 10 
prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 
päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 

Tulevina vuosikymmeninä Euroopan 
haasteina tulevat olemaan kiihtyvä kilpailu 
rajallisista luonnonvaroista, 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, etenkin 
alkutuotantojärjestelmissä (maatalous, 
metsätalous, kalatalous ja vesiviljely), sekä 
tarve turvata kestävä, turvallinen ja varma 
elintarvikkeiden saanti Euroopan ja 
maailman jatkuvasti kasvavalle väestölle. 
Jotta vuoteen 2050 mennessä 9 miljardiin 
kasvava maapallon väestö voitaisiin 
ruokkia, maailman elintarvikkeiden 
tarjontaa on arvioiden mukaan lisättävä 70 
prosentilla. Tämä elintarvikepula ei 
oikeuta nykyistä epätasapainoa 
kansallisen ylituotannon ja 
elintarvikkeiden tuonnin jatkuvan kasvun 
välillä eikä sillä voi perustella 
maailmanlaajuisen elintarvikeverkoston 
monimutkaistumista. Siksi Euroopan 
unionille on tärkeää, että toimitusketjuja 
hallitaan paremmin ottamalla huomioon 
etenkin vuodenaikojen kierto, tuotteiden 
alkuperä ja mahdollisuus jäljittää 
elintarvikkeiden alkuperä. Maatalous 
tuottaa noin 10 prosenttia unionin 
kasvuhuonekaasupäästöistä, ja vaikka 



AM\906357FI.doc 31/91 PE492.613v01-00

FI

säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

päästöt pienenevät Euroopassa, 
maatalouden maailmanlaajuisten päästöjen 
odotetaan kasvavan jopa 20 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Euroopan on 
myös turvattava riittävä raaka-aineiden, 
energian ja teollisuustuotteiden saanti 
olosuhteissa, joissa fossiilisten 
polttoaineiden resurssit vähenevät kaiken 
aikaa (öljyn ja nestekaasun tuotannon 
odotetaan pienenevän noin 60 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä). Samalla sen on 
säilytettävä kilpailukykynsä. Biojäte (jonka 
määräksi arvioidaan unionissa 138 
miljoonaa tonnia vuodessa, josta 40 
prosenttia sijoitetaan kaatopaikoille) 
aiheuttaa valtavia ongelmia ja kustannuksia 
mahdollisesti suuresta lisäarvostaan 
huolimatta. Esimerkiksi arviolta 30 
prosenttia kaikista kehittyneissä maissa 
tuotetuista elintarvikkeista heitetään pois. 
Tarvitaan suuria muutoksia, jotta tätä 
määrää voidaan pienentää unionissa 50 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 
Kansallisilla rajoilla ei myöskään ole 
merkitystä eläin- ja kasvituholaisten ja 
-tautien, mukaan lukien zoonoosit, ja 
elintarvikevälitteisten patogeenien 
leviämisessä. Tehokkaiden kansallisten 
ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös 
unionin tason toimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan varmistaa viime 
käden valvonta ja sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Haaste on 
monimutkainen, vaikuttaa moniin toisiinsa 
liittyviin aloihin ja vaatii monien eri 
lähestymistapojen soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden parempi jäljitettävyys on Euroopan unionille ensisijaisen tärkeä tavoite, 
jotta ruokamyrkytysten alkuperä voidaan havaita paremmin ja välttää viivästykset tartunnan 
lähteen tunnistamisessa. Saksassa heinäkuussa 2011 puhjennut Escherichia coli -epidemia on 
erityisen relevatti esimerkki terveys- ja elintarvikekriisistä.
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Tarkistus 308
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen 
tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, 
meristä ja makeista vesistä yhdistämällä 
agronomiset ja ympäristötavoitteet 
kestävämmäksi tuotannoksi.

Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden, biomateriaalien, 
biopolttoaineiden ja biopohjaisten 
tuotteiden (kulutushyödykkeistä 
bulkkikemikaaleihin) markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti 
enemmän biologisia resursseja. Niiden 
tuotantoon tarvittavat maa- ja 
vesiekosysteemien kapasiteetit ovat 
kuitenkin rajalliset, niiden 
käyttöoikeuksista kilpaillaan eikä niitä 
useinkaan hallita optimaalisella tavalla, 
kuten esimerkiksi maaperän 
hiilipitoisuuden ja hedelmällisyyden 
voimakas heikkeneminen osoittaa. On 
olemassa vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ekosysteemien 
kestävyyden lisäämiseksi ja 
ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi 
maatalousmaasta, metsistä, meristä ja 
makeista vesistä yhdistämällä agronomiset 
ja ympäristötavoitteet kestävämmäksi 
tuotannoksi.

Or. en

Tarkistus 309
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen vähän jätteitä tuottavan 
tuotantoketjun luominen, jolla pystytään 
myös turvaamaan elintarvikehuolto 
ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun 
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puitteissa, voi laajeta maan/meren tasolla 
tuotantopanoksia vähentävistä 
paremmista hoitojärjestelmistä koko 
toimitusketjuun. Viljelijöiden 
kollektiivista tietoa luonnonvaroista, 
ekologisista tuotteista ja tuotteiden 
laadusta voidaan käyttää perustana 
vähentämään riippuvuutta ulkopuolisista 
tuotantopanoksista. Kuluttajien 
luottamukseen ja tuottajien sijaitsemiseen 
lähempänä perustuvat lyhyemmät 
elintarviketeollisuuden ketjut ovat myös 
perusta vähän jätettä tuottavalle ketjulle, 
ja samalla vastataan kuluttajien 
vaatimuksiin laadukkaista elintarvikkeista 
ja otetaan huomioon eläinten hyvinvointi.

Or. en

Tarkistus 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi metsien biomassan ja 
maatalouden, vesiviljelyn, teollisuuden ja 
myös kotitalouksien jätevirtojen 
mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää 
paremmin.

Biologisten resurssien ja ekosysteemien 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää huomattavasti kestävämmällä, 
tehokkaammalla ja yhdennetymmällä 
tavalla. Esimerkiksi maatalouden ja 
metsien biomassan ja maatalouden, 
vesiviljelyn, teollisuuden ja myös 
kotitalouksien jätevirtojen mahdollisuudet 
voitaisiin hyödyntää paremmin.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että itse maataloudessa on valtavat mahdollisuudet biomassan 
kestävään tuotantoon ja käyttöön, kun käytetään erikoiskasveja, kehitetään kasveja, joilla on 
ominaispiirteitä ja hyödynnetään viljakasvien ketjutettua käyttöä.
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Tarkistus 311
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Markkinasuuntautuneiden toimien ohella 
myös biotalouden avulla ylläpidetään 
monia julkisia hyödykkeitä koskevia 
toimintoja, jotka olisi säilytettävä: 
maatalousmaisema ja metsitetty maisema, 
viljelymaa ja metsän luonnon 
monimuotoisuus, veden laatu ja 
saatavuus, maaperän toiminnallisuus, 
ilmaston vakaus, ilmanlaatu, tulvien ja 
tulipalojen sietokyky. Elintarviketurvaan, 
kestävään maatalouteen ja yleiseen 
biotalouteen liittyvät haasteet ovat 
luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien, kuluttajien ja 
loppukäyttäjien välillä. Unionin tason 
toimia tarvitaan myös varmistamaan tämän 
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haasteen yhdenmukainen käsittely eri 
sektoreilla ja tiiviiden yhteyksien luominen 
asiaan liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 312
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva avoin lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
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Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi 
sekä tähän liittyvät julkiset hyödykkeet –
tuottaa suurta lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Jos sitä hallitaan kestävällä tavalla, se voi 
pienentää alkutuotannon ja koko 
toimitusketjun ekologista jalanjälkeä. Se 
voi parantaa niiden kilpailukykyä ja tarjota 
työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 

Täysin toimiva eurooppalainen biotalous –
joka kattaa uusiutuvien resurssien kestävän 
tuotannon maa- ja vesiympäristöissä ja 
niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, 
rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja 
bioenergiaksi sekä tähän liittyvät julkiset 
hyödykkeet – tuottaa suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla. Jos sitä hallitaan 
kestävällä tavalla, se voi pienentää 
alkutuotannon ja koko toimitusketjun 
ekologista jalanjälkeä. Se voi parantaa 
niiden kilpailukykyä ja tarjota työpaikkoja 
ja liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun 
ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. 
Elintarviketurvaan, kestävään maatalouteen 
ja yleiseen biotalouteen liittyvät haasteet 
ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja 
maailmanlaajuisia. Unionin tason toimet 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
koota klustereita sellaisen kattavuuden ja 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolla 
voidaan täydentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien 
toteuttamia toimia. Useisiin toimijoihin 
perustuva lähestymistapa varmistaa 
tarvittavan vuorovaikutuksen tutkijoiden, 
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yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

yritysten, maanviljelijöiden/tuottajien, 
neuvonantajien ja loppukäyttäjien välillä. 
Unionin tason toimia tarvitaan myös 
varmistamaan tämän haasteen 
yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla ja 
tiiviiden yhteyksien luominen asiaan 
liittyviin unionin politiikan aloihin. 
Tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi 
unionin tasolla edistää ja auttaa 
nopeuttamaan tarvittavia muutoksia 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 314
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus ”Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys”, yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
metsätalouden toimintasuunnitelma, 
maaperän suojelua koskeva 
teemakohtainen strategia, unionin 2020-
biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 

Tutkimus ja innovointi on sidoksissa 
useisiin unionin politiikan aloihin ja niihin 
liittyviin tavoitteisiin. Näitä ovat yhteinen 
maatalouspolitiikka (etenkin maaseudun 
kehittämispolitiikka), eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus ”Maatalouden 
tuottavuus ja kestävyys”, yhteinen 
kalastuspolitiikka, yhdennetty 
meripolitiikka, Euroopan 
ilmastonmuutosohjelma, vesipolitiikan 
puitedirektiivi, meristrategiapuitedirektiivi, 
vesipuitedirektiivi, metsätalouden 
toimintasuunnitelma, maaperän suojelua 
koskeva teemakohtainen strategia, unionin 
2020-biodiveersiteettistrategia, strateginen 
energiateknologiasuunnitelma, unionin 
innovaatio- ja teollisuuspolitiikat, ulko- ja 
kehitysapupolitiikat, 
kasvinterveysstrategiat, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin strategiat sekä ympäristön, 
terveyden ja turvallisuuden suojelua, 
resurssitehokkuutta ja ilmastotoimia ja 
jätteiden vähentämistä koskevat 
sääntelykehykset. Tutkimuksen ja 



PE492.613v01-00 38/91 AM\906357FI.doc

FI

innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

innovoinnin parempi integrointi asiaan 
liittyviin unionin politiikkoihin kasvattaa 
huomattavasti niiden eurooppalaista 
lisäarvoa, luo vipuvaikutuksia, parantaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä ja auttaa 
kehittämään edelleen maaperän, merten ja 
valtamerten kestävää hallintaa ja 
biotalouden markkinoita.

Or. en

Tarkistus 315
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin hyötyihin ja biotalouteen 
liittyvien sektoreiden ja markkinoiden 
uudenaikaistamiseen, tuetaan monialaisen 
tutkimuksen kautta, joka edistää 
innovointia ja johtaa uusien käytäntöjen, 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. 
Innovointiin sovelletaan laaja-alaista 
lähestymistapaa, joka kattaa teknologisen, 
ei-teknologisen, organisatorisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen innovoinnin ja 
muun muassa uudet liiketoimintamallit, 
brändin rakentamisen ja palvelut.

Haasteisiin perustuvia toimia, joissa 
keskitytään yhteiskunnallisiin, 
ympäristöön liittyviin ja taloudellisiin 
hyötyihin ja biotalouteen liittyvien 
sektoreiden, osallistuvien toimijoiden ja 
markkinoiden uudenaikaistamiseen, 
tuetaan monialaisen tutkimuksen kautta, 
joka edistää innovointia ja johtaa uusien 
käytäntöjen, kestävien tuotteiden ja 
prosessien kehittämiseen. Innovointiin 
sovelletaan laaja-alaista lähestymistapaa, 
joka kattaa teknologisen, ei-teknologisen, 
organisatorisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
innovoinnin ja muun muassa uudet 
liiketoimintamallit, brändin rakentamisen 
ja palvelut. Viljelijöiden ja pk-yritysten 
mahdollisuudet edistää alan innovointia 
on tunnustettava täysimääräisesti. 
Biopohjaista taloutta koskevassa 
lähestymistavassa on otettava huomioon 
paikallisia valmiuksia edistävä 
paikallinen tieto ja mukauduttava 
moninaisuuteen ja monipuolisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 
ekosysteemipalveluja, myös luonnon 
monimuotoisuutta eurooppalaisesta ja 
maailmanlaajuisesta näkökulmasta, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen
lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin, sietokykyisempiin ja 
tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä, 
mukaan lukien vähän ulkopuolisia 
tuotantopanoksia käyttävä ja 
luonnonmukainen viljely), luonnonvaroja 
suojelevia, moninaisia, kykeneviä 
mukautumaan muuttuvaan ympäristöön
että muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla 
kun kehitetään palveluita, toimintamalleja 
ja politiikkoja erilaisten 
elintarvikejärjestelmien ja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 317
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat ja parannetaan 



PE492.613v01-00 40/91 AM\906357FI.doc

FI

ekosysteemipalveluja, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja 
sen lieventäminen. Toimissa keskitytään 
kestävämpiin ja tuottavampiin maa- ja 
metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat sekä 
resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään palveluita, toimintamalleja ja 
politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

ekosysteemipalveluja, suojellaan 
maaperää ja vesiluonnonvaroja ja 
vastataan samalla ilmastonmuutoksen 
lieventämistä ja siihen sopeutumista 
koskeviin haasteisiin. Toimissa 
keskitytään kestävämpiin ja tuottavampiin 
maa- ja metsätalousjärjestelmiin, jotka ovat 
sekä resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä) 
että muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla 
kun kehitetään palveluita, toimintamalleja 
ja politiikkoja elinkelpoisten 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 318
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tavoitteena on tuottaa riittävästi 
elintarvikkeita, rehua, biomassaa ja muita 
raaka-aineita samalla kun turvataan 
luonnonvarat maailmanlaajuisesti ja 
parannetaan ekosysteemipalveluja, mukaan 
lukien luonnon monimuotoisuuden ja 
luontotyyppien suojeleminen ja 
ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen 
lieventäminen. Toimissa edistetään 
systeemisiä lähestymistapoja ja 
keskitytään kestävämpiin ja tuottavampiin 
maa- ja metsätalousjärjestelmiin, myös 
luonnonmukaiseen viljelyyn, jotka ovat 
sekä resurssitehokkaita (myös vähähiilisiä 
ja vähän tuotantopanoksia käyttäviä) että 
muutoksiin hyvin sopeutuvia, samalla kun 
kehitetään 
elintarviketuotantojärjestelmien 
monipuolistamisen takaamiseen tähtääviä 
palveluita, toimintamalleja ja politiikkoja 
elinkelpoisten maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 319
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, kuluttajien paremmat 
elintarviketiedot ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 320
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 

Tavoitteena on täyttää hyvälaatuisia,
turvallisia, terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
hyvälaatuiset, terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet kaikille, tietoon perustuvat 
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kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. it

Tarkistus 321
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta sekä 
elintarvikkeiden kuluttamisesta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
monipuolinen valikoima terveellisiä, 
aitoja, laadukkaita ja turvallisia 
elintarvikkeita kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja 
lisäaineita ja jotka tuottavat vähemmän 
sivutuotteita, jätteitä ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 322
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on täyttää turvallisia, Tavoitteena on täyttää turvallisia, 
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terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä. Toimien painopisteenä ovat 
terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet 
kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

terveellisiä ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita koskevat kansalaisten 
vaatimukset, tehdä elintarvikkeiden ja 
rehun jalostuksesta ja jakelusta 
kestävämpää ja parantaa elintarvikealan 
kilpailukykyä ja säilyttää Euroopan 
luonnon monimuotoisuus. Toimien 
painopisteenä ovat terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet kaikille, tietoon perustuvat 
kuluttajavalinnat ja kilpailukykyiset 
elintarvikkeiden jalostusmenetelmät, joissa 
käytetään vähemmän resursseja ja jotka 
tuottavat vähemmän sivutuotteita, jätteitä 
ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 323
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään ”sinisen” 
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi ja suojella luonnon 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja. Toimissa 
keskitytään elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa.
Biotekniikan käyttöä avoimissa 
meriekosysteemeissä koskevat 
ympäristöhuolet on otettava huolellisesti 
huomioon.

Or. en
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Tarkistus 324
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan 
sosiaalisen ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään ”sinisen” 
kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteena on säilyttää elollisten 
vesiluonnonvarojen kestävät kulutustasot 
ja maksimoida Euroopan valtameristä ja 
meristä saatava sosiaalinen ja 
taloudellinen hyöty/tuotto. Toimissa 
keskitytään elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään ”sinisen” 
kasvun vauhdittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 325
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään ”sinisen” 

Tavoitteena on hyödyntää elollisia 
vesiluonnonvaroja kestävästi Euroopan 
valtameristä ja meristä saatavan sosiaalisen 
ja taloudellisen hyödyn/tuoton 
maksimoimiseksi. Toimissa keskitytään 
elintarviketurvaan kohdistuvan 
optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseen 
kehittämällä kestävää ja 
ympäristöystävällistä kalastusta ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyä 
maailmanlaajuisen talouden puitteissa sekä 
meri-innovoinnin lisäämiseen 
bioteknologian avulla älykkään ”sinisen” 
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kasvun vauhdittamiseksi. kasvun vauhdittamiseksi. Ennalta 
varautumisen periaate sekä 
kansalaisyhteiskunnan huolet 
biotekniikan käytöstä ja leviämisestä 
avoimissa meriekosysteemeissä on 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 326
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III kohta – 2.3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Toisena tavoitteena on torjua 
sellaisten sisämerissä ja joissa elävien 
lajien yhdenmukaistumista, joilla on 
merkittävä vaikutus ekosysteemien 
toimintaan erityisesti kasvaneen 
häiriönsietokyvyn takia.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää puuttua yhdenmukaistumisilmiöön merissä ja joissa. Yksin EU:ssa on viime 
vuosikymmenten aikana yli 400 kalalajia tullut jokiin, joissa niitä ei aikaisemmin ole ollut.

Tarkistus 327
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 

Tavoitteena on edistää uusiutuvaan 
energiaan perustuvaa ja 
energiatehokasta, resurssitehokasta, 
kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
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muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
tarvittaessa standardointia, mutta myös
sääntelyn ja demonstrointitoimien ja 
muiden toimien avulla ottaen huomioon 
biotalouden ympäristöön liittyvän ja 
sosioekonomisen vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Or. en

Tarkistus 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
tuotetaan ja käytetään alkutuotannosta 
saatavaa biomassaa, biojätettä ja 
biopohjaisen teollisuuden sivutuotteita, ja 
uusien markkinoiden avaamiseen 
tukemalla standardointia, sääntelyä ja 
demonstrointi-/kenttäkoetoimia ja muita 
toimia ottaen huomioon biotalouden 
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maankäyttöön ja maankäytön muutokset. vaikutuksen maankäyttöön ja maankäytön 
muutokset.

Or. en

Perustelu

Integroitujen biojalostamojen kehittämistä ei saa rajoittaa käyttöön.

Tarkistus 329
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 2.3 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset.

Tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
resurssitehokasta, kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista 
biopohjaista teollisuutta. Toimissa 
keskitytään biotalouden edistämiseen 
muuttamalla tavanomaiset 
teollisuusprosessit ja -tuotteet 
biopohjaisiksi resurssi- ja 
energiatehokkaiksi prosesseiksi ja 
tuotteiksi, sellaisten integroitujen 
biojalostamojen kehittämiseen, joissa 
käytetään alkutuotannosta saatavaa 
biomassaa, biojätettä ja biopohjaisen 
teollisuuden sivutuotteita, ja uusien 
markkinoiden avaamiseen tukemalla 
standardointia, sääntelyä ja demonstrointi-
/kenttäkoetoimia ja muita toimia ottaen 
huomioon biotalouden vaikutuksen 
maankäyttöön ja maankäytön muutokset 
sekä kansalaisyhteiskunnan näkemykset 
ja huolenaiheet.

Or. en

Tarkistus 330
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 
20 prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 
80 prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 
2,5 prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän 
trendin jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä. Lisäksi 20 prosenttia energian 
loppukäytöstä pitäisi kattaa uusiutuvilla 
energialähteillä vuoteen 2020 mennessä, ja 
energiatehokkuuden pitäisi parantua 
20 prosenttia. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Järjestelmä on 
uudistettava tällä tavalla, koska energian
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti (ja toimitusvarmuuteen 
liittyy epävarmuustekijöitä), 
energialähteisiin kohdistuu entistä 
suurempi verorasitus ja EU:n 
ympäristöpolitiikkaan mukauttaminen on 
kallista. Näiden tekijöiden johdosta 
Euroopan teollisuus ja kuluttajat käyttävät 
entistä suuremman osan tuloistaan 
energiaan.

Or. it

Tarkistus 331
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. 
Vuoteen 2050 mennessä pitäisi saada 
aikaan 80–95 prosentin vähennykset 
kasvihuonekaasupäästöihin. Kaikki 
vuoden 2050 etenemissuunnitelman 
hiilestä irtautumista koskevat 
suunnitelmat osoittavat, että uusiutuvaa 
energiaa koskevien teknologioiden osuus 
energiantoimitusteknologioista on tämän 
vuosisadan puoliväliin mennessä suurin 
ja että loppukäyttäjien 
energiatehokkuudella on ratkaiseva 
asema tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi 
on asianmukaista, että 80 prosenttia 
tähän haasteeseen kuuluvista 
määrärahoista osoitetaan uusiutuvaa 
energiaa ja loppukäyttäjien 
energiatehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen ja innovointiin. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
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maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Tarkistus 332
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen 80–95 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 20 
prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä. Energian 
maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat 
voimakkaasti ja toimitusvarmuuteen liittyy 

Unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasoista vuoteen 2020 
mennessä ja edelleen mahdollisesti 80–95 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi 
20 prosenttia energian loppukäytöstä pitäisi 
kattaa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä, ja energiatehokkuuden 
pitäisi parantua 20 prosenttia. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiajärjestelmän uudistamista siten, että 
siinä yhdistyvät matala hiiliprofiili, 
energiavarmuus ja kohtuuhintaisuus, 
samalla kun parannetaan Euroopan 
taloudellista kilpailukykyä. Eurooppa on 
vielä kaukana tästä yleisestä tavoitteesta. 
80 prosenttia Euroopan 
energiajärjestelmästä perustuu edelleen 
fossiilisiin polttoaineisiin, ja ala tuottaa 80 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Joka vuosi 2,5 
prosenttia unionin bkt:stä käytetään 
energian tuontiin, ja tämä osuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Tämän trendin 
jatkuminen johtaisi täydelliseen 
riippuvuuteen öljyn ja kaasun tuonnista 
vuoteen 2050 mennessä, ellei EU:ssa 
kehitetä uusia lähteitä kestävästi. 
Energian maailmanmarkkinahinnat 
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epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

vaihtelevat voimakkaasti ja 
toimitusvarmuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden 
johdosta Euroopan teollisuus ja kuluttajat 
käyttävät entistä suuremman osan 
tuloistaan energiaan.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasujen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä koskevasta lopullisesta 
tavoitteesta ei ole vielä tehty päätöstä. 80–95 prosentin tavoitteet ovat toivottuja mutta eivät 
välttämättä toteuttamiskelpoisia. Euroopassa on myös uusia kaasu- ja öljylähteitä, ja tällä 
hetkellä ollaan tekemässä päätöstä, voidaanko niitä hyödyntää kestävästi. Niitä ei pitäisi 
unohtaa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Tarkistus 333
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
osoitetaan, että tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
on suurelta osin toteutettava unionin 
alueella. Tämä merkitsisi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
90 prosentilla energia-alalla, 80 
prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kuten puiteohjelman nimestä käy ilmi, siinä tarkastellaan vain aikaa vuoteen 2020 saakka. 
Näin ollen ei ole järkevää viitata mahdollisiin tuleviin skenaarioihin myöhemmillä 
vuosikymmenillä.
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Tarkistus 334
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa osoitetaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella. 
Tämä merkitsisi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla energia-alalla, 
80 prosentilla teollisuudessa, vähintään 60 
prosentilla liikenteessä ja noin 90 
prosentilla asumisessa ja palveluissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komission laatimassa 
siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen vuonna 2050 koskevassa 
etenemissuunnitelmassa katsotaan, että 
tavoitteena olevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset on 
suurelta osin toteutettava unionin alueella, 
koska asiasta ei ole maailmanlaajuista 
sopimusta. Tämä merkitsisi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä jopa yli 
90 prosentilla energia-alalla, yli 80 
prosentilla teollisuudessa, 60 prosentilla 
liikenteessä ja 90 prosentilla asumisessa ja 
palveluissa vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasujen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä koskevasta lopullisesta 
tavoitteesta ei ole vielä tehty päätöstä. 80–95 prosentin tavoitteet ovat toivottuja mutta eivät 
välttämättä toteuttamiskelpoisia.

Tarkistus 335
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 

Näiden vähennysten saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja 
tehokkaiden, turvallisten ja luotettavien 
vähähiilisten energiateknologioiden ja 
-palvelujen tutkimukseen, kehittämiseen, 
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demonstrointiin ja kaupallistamiseen. 
Näiden on kuljettava käsi kädessä sekä 
tarjonta- että kysyntäpuoleen liittyvien ei-
teknologisten ratkaisujen kanssa. Kaiken 
tämän on oltava osa yhdennettyä 
vähähiilisyyteen tähtäävää politiikkaa, 
johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

demonstrointiin ja kaupallistamiseen 
edullisin hinnoin. Näiden on kuljettava 
käsi kädessä sekä tarjonta- että 
kysyntäpuoleen liittyvien ei-teknologisten 
ratkaisujen kanssa. Kaiken tämän on oltava 
osa yhdennettyä vähähiilisyyteen tähtäävää 
politiikkaa, johon sisältyy myös keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden, etenkin 
tieto- ja viestintäteknologian sovellusten ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja materiaalien, 
omaksuminen. Tavoitteena on tuottaa 
tehokkaita energiateknologioita ja 
-palveluja, jotka voidaan ottaa laajasti 
käyttöön eurooppalaisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla, ja 
mahdollistaa älykäs kysyntäpuolen 
hallinta, joka perustuu avoimiin ja 
läpinäkyviin energiamarkkinoihin ja 
älykkäisiin energiatehokkuuden 
hallintajärjestelmiin.

Or. it

Tarkistus 336
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta – 3 kappale – a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Resurssien optimoinnin näkökulmasta 
erillisten budjettikohtien käyttöönotto 
kutakin SET-suunnitelmassa mainittua 
teknologiaa varten tuo eurooppalaista 
lisäarvoa.

Or. it

Tarkistus 337
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan 
suurempia, kustannuksistaan alhaisempia
ja ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde 
on korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia uusiutuvia 
energialähteitä, jotka ovat edullisia ja 
ympäristön kannalta turvallisia, joiden 
muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka 
ovat paremmin saatavilla erilaisilla 
markkinoilla ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä.

Or. it

Tarkistus 338
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan 
suurempia, kustannuksistaan alhaisempia 
ja ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan sellaisia 
innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä, 
jotka tarjoavat tehokkaampia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä

Or. en
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Tarkistus 339
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa sellaisia innovatiivisia 
uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologioita, 
jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, 
kustannuksistaan alhaisempia ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on 
korkeampi ja jotka ovat paremmin 
saatavilla erilaisilla markkinoilla ja 
erilaisissa toimintaympäristöissä. Toimissa 
keskitytään myös uusiutuvan energian 
säilytysteknologian tutkimukseen ja 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 340
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää vedyn ja polttokennojen 
markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa 
ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia 
vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä 
aikavälillä.

Toimissa keskitytään tutkimaan, 
kehittämään ja testaamaan täydessä 
mittakaavassa teknologioita ja arvoketjuja, 
joilla voidaan tehdä bioenergiasta 
kilpailukykyisempää ja kestävämpää, 
lyhentää biometaanin, vedyn ja 
polttokennojen markkinoille saattamiseen 
tarvittavaa aikaa ja kehittää kypsään 
vaiheeseen uusia vaihtoehtoja, joilla on 
potentiaalia pitkällä aikavälillä.

Or. it
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Tarkistus 341
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan yhteinen älykäs sähköverkko d) Euroopan yhteinen älykäs sähköverkko, 
jonka avulla uusiutuvat energialähteet 
voidaan sisällyttää täysimääräisesti 
energialähteiden valikoimaan

Or. en

Tarkistus 342
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Toimissa keskitytään 
energiateknologioiden monialaiseen 
tutkimukseen (mukaan lukien visionääriset 
toimet) ja laitteiden, välineiden ja uuden 
teknologisen kehityksen vaikutukseen 
meriympäristöön ja yleiseurooppalaisten 
tutkimusohjelmien ja maailmanluokan 
infrastruktuurien yhteiseen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 343
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – g alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
markkinoille saattamista, poistamaan ei-
teknologisia esteitä ja nopeuttamaan 
unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.

Toimissa keskitytään soveltavaan 
innovointiin, jolla pyritään helpottamaan 
energiateknologioiden ja -palvelujen 
markkinoille saattamista, poistamaan ei-
teknologisia esteitä ja nopeuttamaan 
unionin energiapolitiikan 
kustannustehokasta täytäntöönpanoa.
Tämän osalta jatketaan kilpailukyvyn ja 
innovoinnin ohjelmassa onnistuneesti 
täytäntöönpantua Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelmaa nykyisen 
Horisontti 2020 -ohjelman 
kunnianhimoisen määrärahojen 
osoittamisen avulla.

Or. en

Tarkistus 344
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen ja saumaton eurooppalainen 
liikennejärjestelmä, joka hyödyttää 
kansalaisia, taloutta ja yhteiskuntaa.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas, ympäristöystävällinen, 
turvallinen, kohtuuhintainen ja saumaton 
eurooppalainen liikennejärjestelmä, joka 
hyödyttää kansalaisia, taloutta ja 
yhteiskuntaa.

Or. en

Tarkistus 345
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4.1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Liikennejärjestelmä kattaa tervettä 
ikääntymistä ja itsenäistä asumista 
koskevan ajatusmallin, jolloin se on 
esteetön ja hyödyttää kaikkia iästä, 
sukupuolesta ja vammasta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 346
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden
päästöttömien tai lähes päästöttömien 
ajoneuvojen kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven lähes 
päästöttömien ajoneuvojen, joiden 
markkinahinnat ovat edulliset,
kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Or. it

Tarkistus 347
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4.3 kohta – a alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen 
kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Toimissa keskitytään luonnonvarojen 
kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen ja ajoneuvojen tehokkuuden 
parantamiseen, uuden sukupolven 
sähköajoneuvojen ja muiden päästöttömien 
tai lähes päästöttömien ajoneuvojen, joiden 
markkinahinnat ovat edulliset,
kehittämisen ja käyttöönoton 
nopeuttamiseen, myös uraauurtavien 
moottoreiden, akkujen ja infrastruktuurien 
avulla, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
innovatiivisten ja tehokkaampien 
käyttövoimajärjestelmien tutkimiseen ja 
niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien 
polttoaineinfrastruktuuri, infrastruktuurien 
käytön optimointiin älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja älylaitteiden avulla 
sekä kysynnänhallinnan ja julkisen ja 
moottorittoman liikenteen käytön 
lisäämiseen etenkin kaupunkialueilla.

Or. it

Tarkistus 348
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 4.3 kohta – c alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja, älykkäitä 
valvontajärjestelmiä ja yhteentoimivia 
standardeja, tehostamalla 
tuotantoprosesseja, lyhentämällä 

Toimissa keskitytään uuden sukupolven 
innovatiivisten liikennevälineiden 
kehittämiseen ja pohjan rakentamiseen 
seuraavalle sukupolvelle kehittämällä 
uudenlaisia konsepteja ja malleja 
kilpailukykyisin markkinahinnoin, 
älykkäitä valvontajärjestelmiä ja 
yhteentoimivia standardeja, tehostamalla 
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kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

tuotantoprosesseja, lyhentämällä 
kehitysaikoja ja alentamalla 
elinkaarikustannuksia.

Or. it

Tarkistus 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

5. Ilmasto- ja vesitoimet, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Or. en

Perustelu

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 350
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous, luonnonvarojen ja 
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kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
parantamista ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

ekosysteemien suojelu ja kestävä hoito
sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus ja 
käyttö, jotta maailman kasvavan väestön 
tarpeet voidaan täyttää planeettamme 
luonnonvarojen kestokyvyn rajoissa. 
Toimilla edistetään Euroopan hyvinvoinnin 
parantamista ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 351
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa, mahdollistetaan ekosysteemien ja 
yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen ja suojellaan 
kulttuuriperintöä.

Or. en
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Tarkistus 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden ja 
veden kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 353
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme luonnonvarojen kestokyvyn 
rajoissa. Toimilla edistetään Euroopan 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamista 
ja varmistetaan samalla
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 

Erityistavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuva talous sekä raaka-aineiden 
kestävä saatavuus, jotta maailman 
kasvavan väestön tarpeet voidaan täyttää 
planeettamme maa- ja vesiluonnonvarojen
kestokyvyn rajoissa. Toimilla edistetään 
Euroopan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
parantamista ja varmistetaan samalla 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys ja 
kestävyys, pidetään ilmaston 
keskimääräinen lämpeneminen alle 
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2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

2 °C:ssa ja mahdollistetaan ekosysteemien 
ja yhteiskunnan sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 355
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Maapallon ilmastojärjestelmän 
suurten osien vakavien ja suurelta osin 
peruuttamattomien muutosten vuoksi on 
otettava huomioon kaikki ilmaston 
lämpenemisen lähteet ja kaikki 
lieventämisvaihtoehdot. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
lisäksi nopean toiminnan strategioilla 
(esimerkiksi fluorihiilivetyjen, mustan 
hiilen ja otsonin tuotannon vähennykset, 
biologinen hiilen talteenotto) voidaan 
saada aikaan nopein ilmastovastaus 
vuosikymmenien sisällä tai nopeammin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan lausuntoluonnoksen tarkistus 29.

Tarkistus 356
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja 
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 

Raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta, mukaan lukien 
niiden etsintä, talteenotto, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen, 
on olennaisen tärkeää nykyaikaisten 
yhteiskuntien ja niiden talouksien 
toiminnalle. Euroopan eri teollisuudenalat, 
kuten rakennusteollisuus, kemianteollisuus, 
autoteollisuus, lentokone- ja
avaruusteollisuus sekä kone- ja 
laiteteollisuus, joiden tuottama 
yhteenlaskettu lisäarvo on yli 1,3 biljoonaa 
euroa ja jotka työllistävät noin 30 
miljoonaa ihmistä, ovat raskaasti 
riippuvaisia raaka-aineiden saannista. 
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Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita. 
Unioni on myös suuresti riippuvainen 
strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
tuonnista, johon markkinoiden vääristymät 
vaikuttavat hälyttävällä tavalla. Unionilla 
on edelleen arvokkaita mineraalivaroja, 
joiden tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Unionin raaka-ainetoimituksiin kohdistuu 
kuitenkin jatkuvasti kasvavia paineita, 
erityisesti epäasianmukaisen 
jätekiertohuollon osalta. Unioni on myös 
suuresti riippuvainen strategisesti tärkeiden 
raaka-aineiden tuonnista, johon 
markkinoiden vääristymät vaikuttavat 
hälyttävällä tavalla. Unionilla on edelleen 
arvokkaita mineraalivaroja, joiden 
tutkimista ja hyödyntämistä rajoittaa 
riittävän teknologian puute ja hidastaa 
kasvava maailmanlaajuinen kilpailu. Kun 
otetaan huomioon raaka-aineiden merkitys 
Euroopan kilpailukyvylle ja taloudelle ja 
niiden soveltaminen innovatiivisissa 
tuotteissa, raaka-aineiden kestävä saanti ja 
resurssitehokas hallinta on unionille 
elintärkeää.

Or. en

Tarkistus 357
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutos uhkaa myös Euroopan 
kulttuuriperintöä: haasteiden 
ymmärtäminen ja asianmukaisen 
vastauksen antaminen ovat ratkaisevia 
identiteetin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden säilyttämiseksi ja 
matkailuun liittyvien taloudellisten 
hyötyjen maksimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 358
Yves Cochet, Jill Evans
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjä ja -pitoisuuksia 
koskevien unionin ja kansanvälisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
selviäminen edellyttää 
kustannustehokkaiden teknologioiden ja 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevien 
unionin ja kansanvälisten tavoitteiden 
saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista selviäminen edellyttää 
kestävien ja tehokkaiden muiden kuin 
teknologisten ja teknologisten ratkaisujen
ja sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa. Unionin ja 
maailmanlaajuisissa poliittisissa kehyksissä 
on varmistettava, että ekosysteemejä ja 
biologista monimuotoisuutta suojellaan, 
arvostetaan ja ennallistetaan 
asianmukaisesti, jotta säilytetään niiden 
kyky tarjota resursseja ja palveluja myös 
tulevaisuudessa. Tutkimus ja innovointi voi 
auttaa turvaamaan luotettavan ja kestävän 
raaka-aineiden saannin ja varmistamaan 
huomattavan vähennyksen resurssien 
käytössä ja tuhlaamisessa.

Or. en

Tarkistus 359
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.2 kohta – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, 
etenemissuunnitelma siirtymiselle 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050, Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: kohti eurooppalaista 

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 
-strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: kohti eurooppalaista 
toimintakehystä, raaka-aineita koskeva 
aloite, unionin kestävän kehityksen 
strategia, unionin yhdennetty 
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toimintakehystä, raaka-aineita koskeva 
aloite, unionin kestävän kehityksen 
strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Or. it

Tarkistus 360
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 -
strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä
Euroopan digitaalisstrategia. Nämä toimet 
parantavat yhteiskunnan kykyä sopeutua 
ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja 
varmistaa raaka-aineiden saanti.

Unionin toimissa keskitytään siis tukemaan 
keskeisiä unionin tavoitteita ja politiikkoja, 
muun muassa seuraavia: Eurooppa 2020 -
strategia, Innovaatiounioni, 
Resurssitehokas Eurooppa ja siihen liittyvä 
etenemissuunnitelma, etenemissuunnitelma 
siirtymiselle kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä, raaka-
aineita koskeva aloite, unionin kestävän 
kehityksen strategia, unionin yhdennetty 
meripolitiikka, meristrategiapuitedirektiivi, 
ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma sekä 
seitsemäs ympäristötoimintaohjelma. 
Nämä toimet parantavat yhteiskunnan 
kykyä sopeutua ympäristön ja ilmaston 
muutoksiin ja varmistaa raaka-aineiden 
saanti.

Or. en

Tarkistus 361
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun otetaan huomioon ilmaston ja 
ympäristön rajat ylittävä ja 
maailmanlaajuinen luonne, niiden 
mittakaava ja monimutkaisuus sekä raaka-
aineiden toimitusketjun kansainvälinen 
ulottuvuus, toimet on toteuttava unionin ja 
sitä laajemmalla tasolla Tarvittavan 
tutkimuksen monitieteinen luonne vaatii 
toisiaan täydentävien resurssien ja 
osaamisen yhdistämistä, jotta tähän 
haasteeseen voidaan vastata tehokkaasti. 
Resurssien käytön ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen samalla kilpailukykyä 
lisäten edellyttää ratkaisevaa 
yhteiskunnallista ja teknologista siirtymää 
talouteen, joka perustuu luonnon ja 
ihmisten hyvinvoinnin kestävään 
suhteeseen. Koordinoiduissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa parannetaan ilmaston-
ja ympäristönmuutoksen ymmärtämistä ja 
ennustamista systeemisestä ja 
monialaisesta näkökulmasta, vähennetään 
epävarmuustekijöitä, määritellään ja 
arvioidaan haavoittuvia kohteita, riskejä, 
kustannuksia ja mahdollisuuksia sekä 
laajennetaan yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimien ja ratkaisujen 
kattavuutta ja parannetaan niiden 
tehokkuutta. Toimissa pyritään myös 
parantamaan yhteiskunnan kaikkien tasojen 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti tähän prosessiin.

Kun otetaan huomioon ilmaston ja 
ympäristön rajat ylittävä ja 
maailmanlaajuinen luonne, niiden 
mittakaava ja monimutkaisuus sekä raaka-
aineiden toimitusketjun kansainvälinen 
ulottuvuus, toimet on toteuttava unionin ja 
sitä laajemmalla tasolla Tarvittavan 
tutkimuksen monitieteinen luonne vaatii 
toisiaan täydentävien resurssien ja 
osaamisen yhdistämistä, jotta tähän 
haasteeseen voidaan vastata tehokkaasti. 
Resurssien käytön ja ympäristövaikutusten 
vähentäminen samalla kilpailukykyä 
lisäten edellyttää ratkaisevaa 
yhteiskunnallista ja teknologista siirtymää 
kestävään talouteen, joka perustuu luonnon 
monimuotoisuuden ja ihmisväestön
hyvinvoinnin molempia hyödyttävään
suhteeseen. Koordinoiduissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa parannetaan ilmaston-
ja ympäristönmuutoksen ymmärtämistä ja 
ennustamista systeemisestä ja 
monialaisesta näkökulmasta, vähennetään 
epävarmuustekijöitä, määritellään ja 
arvioidaan haavoittuvia kohteita, riskejä, 
kustannuksia ja mahdollisuuksia sekä 
laajennetaan yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimien ja ratkaisujen 
kattavuutta ja parannetaan niiden 
tehokkuutta. Toimissa pyritään myös 
parantamaan yhteiskunnan kaikkien tasojen 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti tähän prosessiin.

Or. en

Tarkistus 362
Yves Cochet, Jill Evans



AM\906357FI.doc 69/91 PE492.613v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
edellyttää koordinoituja tutkimus- ja 
innovointitoimia monilla eri tieteenaloilla 
ja sektoreilla, jotta voidaan tarjota 
turvallisia, taloudellisesti kannattavia, 
ympäristön kannalta järkeviä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 
koko arvoketjussa (etsintä, talteenotto, 
jalostus, uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
korvaaminen). Näiden alojen innovointi 
tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Raaka-aineiden kestävän käytön ja saannin 
varmistaminen edellyttää koordinoituja 
tutkimus- ja innovointitoimia monilla eri 
tieteenaloilla ja sektoreilla, jotta voidaan 
tarjota turvallisia, taloudellisesti 
kannattavia, ympäristön kannalta järkeviä 
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä 
ratkaisuja koko arvoketjussa (etsintä, 
talteenotto, suunnittelu, jalostus, 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja korvaaminen). 
Näiden alojen innovointi tarjoaa kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksia sekä 
innovatiivisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät 
tieteeseen, teknologiaa, talouteen, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
hallinnointiin. Tästä syystä valmistellaan 
raaka-aineita koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta.

Or. en

Tarkistus 363
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
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tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden lieventämis-, 
sopeutumis- ja
riskinvälttämistoimenpiteiden
kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 364
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen;

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä ja -strategioita, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasupäästöjä ja 
joissa keskitytään sekä teknologisiin että 
ei-teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantamiseen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen;

Or. ro
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Tarkistus 365
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, niiden 
vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten 
järjestelmien kanssa ja niiden asemasta 
talouden ja ihmisten hyvinvoinnin 
ylläpidossa sekä tiedon ja välineiden 
tarjoamiseen tehokasta päätöksentekoa ja 
yleisön osallistamista varten.

Tavoitteena on antaa tietoa sellaista 
luonnonvarojen hoitoa varten, jolla 
saavutetaan kestävä tasapaino rajallisten 
luonnonvarojen ja yhteiskunnan ja 
talouden tarpeiden välille. Toimissa 
keskitytään tiedon lisäämiseen 
ekosysteemien toiminnasta, mukaan 
lukien valtamerten ja metsien sääntelevä 
tehtävä ilmastonmuutoksen 
ehkäisemisessä, niiden vuorovaikutuksesta 
yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa ja 
niiden asemasta talouden ja ihmisten 
hyvinvoinnin ylläpidossa sekä tiedon ja 
välineiden tarjoamiseen tehokasta 
päätöksentekoa ja yleisön osallistamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – b alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Kestävän vesivaroihin ja 
vesipalveluihin siirtymisen, niiden hoidon 
ja käytön takaaminen.
Tavoitteena on parantaa vesihuoltoon, 
veden puhdistamiseen, vesikiertojen 
sulkemiseen, energian/raaka-aineiden 
hyödyntämiseen ja loppukäyttäjien 
osallistumisen/käytöksen parantamiseen 
perustuvaa innovatiivista tietopohjaa 
tulevien tarpeiden täyttämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 367
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin energia- ja maatalousraaka-
aineiden kestävän saannin varmistaminen

c) Muiden kuin energia- ja maatalousraaka-
aineiden kestävän käytön, hoidon ja 
saannin varmistaminen

Or. en

Tarkistus 368
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä etsintää, 
talteenottoa, jalostusta, kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten sekä niiden 
korvaamiseen taloudellisesti 
houkuttelevilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille sekä 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen 
raaka-aineista ja niitä koskevan osaamisen 
lisääminen.

Tavoitteena on lisätä raaka-aineita 
koskevaa tietämyspohjaa ja kehittää 
innovatiivisia ratkaisuja raaka-aineiden 
kustannustehokasta, resurssitehokasta ja
ympäristöystävällistä käyttöä, kierrätystä ja 
hyödyntämistä varten sekä niiden 
korvaamiseen taloudellisesti 
houkuttelevilla vaihtoehdoilla, joilla on 
vähäisempi ympäristövaikutus. Toimissa 
keskitytään raaka-aineiden saatavuutta 
koskevan tietämyspohjan parantamiseen, 
raaka-aineiden kestävän saannin ja käytön 
edistämiseen, ekosuunnittelun 
edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen 
kriittisille raaka-aineille, epäsuorien 
prosessien ja järjestelmien kehittämiseen, 
kierrätys- ja uudelleenkäyttöstrategioiden 
ja -teknologian tukemiseen, 
kysyntäpuolen toimenpiteisiin, joilla 
lisätään kansalaisten ja kuluttajien 
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vaikutusmahdollisuuksia raaka-aineiden 
kulutuksen ja tuhlaamisen 
vähentämisessä sekä yhteiskunnallisen 
tietoisuuden lisääminen raaka-aineista ja 
niitä koskevan osaamisen lisääminen.

Or. en

Tarkistus 369
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen ja replikoinnin 
edistämiseen, kiinnittäen erityistä huomiota 
pk-yrityksiin, innovatiivisten politiikkojen 
ja yhteiskunnallisten muutosten 
tukemiseen, vihreään talouteen 
siirtymisessä edistymisen mittaamiseen ja 
arviointiin sekä resurssitehokkuuden 
edistämiseen digitaalisten järjestelmien 
avulla.

Tavoitteena on edistää kaikenlaista 
ekoinnovointia, joka mahdollistaa 
siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa 
keskitytään ekoinnovatiivisten 
teknologioiden, prosessien, palvelujen ja 
tuotteiden parantamiseen ja niiden 
markkinoille saattamisen edullisin hinnoin
ja niiden replikoinnin edistämiseen, 
kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin, 
innovatiivisten politiikkojen ja 
yhteiskunnallisten muutosten tukemiseen, 
vihreään talouteen siirtymisessä 
edistymisen mittaamiseen ja arviointiin 
sekä resurssitehokkuuden edistämiseen 
digitaalisten järjestelmien avulla.

Or. it

Tarkistus 370
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionissa esiintyy edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta sekä maiden välillä että 

Unionissa esiintyy edelleen eriarvoisuutta 
sekä maiden välillä että niiden sisällä. 
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niiden sisällä. Inhimillisen kehityksen 
indeksi, joka mittaa terveyden, koulutuksen 
ja tulojen kehitystä, antoi vuonna 2010 
unionin jäsenvaltioiden tulokseksi 0,743–
0,895, mikä on osoitus huomattavista 
eroista maiden välillä. Myös sukupuolten 
välillä on edelleen huomattavaa 
eriarvoisuutta: esimerkiksi sukupuolten 
välinen palkkaero on unionissa edelleen 
17,8 prosenttia miesten hyväksi. 
Köyhyysuhan alla elää nykyisin joka 
kuudes unionin kansalainen (noin 80 
miljoonaa ihmistä). Nuorten aikuisten ja 
lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 
viimeksi kuluneiden kahden 
vuosikymmenen aikana. 
Nuorisotyöttömyysaste on yli 20 
prosenttia. 150 miljoonaa eurooppalaista 
(noin 25 prosenttia) ei ole koskaan 
käyttänyt internetiä eikä ehkä koskaan saa 
riittävää digitaalista lukutaitoa. Poliittinen 
apaattisuus ja jyrkkä vastakkainasettelu 
vaaleissa ovat myös lisääntyneet, mikä on 
osoitus siitä, että kansalaisten luottamus 
nykyiseen poliittiseen järjestelmään 
rakoilee. Nämä luvut osoittavat, että tietyt 
sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat jääneet 
pysyvästi sosiaalisen ja taloudellisen 
kehityksen ja/tai demokraattisen 
päätöksenteon ulkopuolelle.

Inhimillisen kehityksen indeksi, joka 
mittaa terveyden, koulutuksen ja tulojen 
kehitystä, antoi vuonna 2010 unionin 
jäsenvaltioiden tulokseksi 0,743–0,895, 
mikä on osoitus huomattavista eroista 
maiden välillä. Myös miesten ja naisten 
välinen mahdollisuuksien epätasa-arvo on 
edelleen olemassa. Köyhyysuhan alla elää 
nykyisin joka kuudes unionin kansalainen 
(noin 80 miljoonaa ihmistä). Nuorten 
aikuisten ja lapsiperheiden köyhyys on 
lisääntynyt viimeksi kuluneiden kahden 
vuosikymmenen aikana. 
Nuorisotyöttömyysaste on yli 20 
prosenttia. 150 miljoonaa eurooppalaista 
(noin 25 prosenttia) ei ole koskaan 
käyttänyt internetiä eikä ehkä koskaan saa 
riittävää digitaalista lukutaitoa. Poliittinen 
apaattisuus ja jyrkkä vastakkainasettelu 
vaaleissa ovat myös lisääntyneet, mikä on 
osoitus siitä, että kansalaisten luottamus 
nykyiseen poliittiseen järjestelmään 
rakoilee. Nämä luvut osoittavat, että tietyt 
sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat jääneet 
pysyvästi sosiaalisen ja taloudellisen 
kehityksen ja/tai demokraattisen 
päätöksenteon ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 371
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
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huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta 
tai digitaali- tai innovaatiokuiluja, 
Euroopan yhteiskunnissa sekä muilla 
maailman alueilla. Erityisesti tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
ja mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia 
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten eriarvoisuutta, 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaan tai ikään 
perustuvaa syrjintää, mukaan lukien 
toimintarajoitteisten ihmisten 
esteettömyyden esteiden 
poistamistoimenpiteet, tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Perustelu

Yli 15 prosenttia Euroopan väestöstä on toimintarajoitteista. Vammaan perustuvan syrjinnän 
torjuntaa on käsiteltävä selkeästi Horisontti 2020 -puiteohjelman ehdotuksissa (Euroopan 
perusoikeuskirjan 21 artiklan, EU:n perussopimuksen 2 artiklan, EU:n toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 10 artiklan ja Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen mukaisesti).

Tarkistus 372
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja ehkäistään erilaisia
erottelun, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
muotoja, kuten sukupuolten 
eriarvoisuutta tai digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Tavoitteena on lisätä solidaarisuutta sekä 
sosiaalista, taloudellista ja poliittista 
osallisuutta ja myönteistä kulttuurien 
välistä dynamiikkaa Euroopassa ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
huipputason tutkimuksella ja 
monitieteisillä teknologisilla 
edistysaskelilla ja organisatorisilla 
innovaatioilla. Humanististen tieteiden 
tutkimus voi olla tässä tärkeässä asemassa. 
Tutkimuksella tuetaan poliittisia päättäjiä 
sellaisen politiikan muotoilussa, jolla 
torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, digitaali- tai 
innovaatiokuiluja, Euroopan 
yhteiskunnissa sekä muilla maailman 
alueilla. Erityisesti tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja 
mukauttamista ja unionin yleisiä ulkoisia 
toimia. Erityistoimenpiteitä toteutetaan 
heikommin kehittyneiden alueiden 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön ja 
siten Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujapohjan laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 373
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on edistää innovatiivisten 
yhteiskuntien ja politiikkojen kehittämistä 
Euroopassa ottamalla kansalaiset, yritykset 
ja käyttäjät mukaan tutkimukseen ja 
innovointiin ja edistämällä koordinoituja 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 

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

tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 
globalisaation puitteissa. Erityistä tukea 
annetaan eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovoinnin puite-edellytysten 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 374
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen myös kansalaisjärjestöjä, 
erityisesti vammaisjärjestöjä, kuulemalla
tutkimuksessa ja innovoinnissa;

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnan kannalta hyödyllisen ja tarkoituksenmukaisen tutkimuksen tuottamiseksi on 
olennaisen tärkeää, että vammaiset ja heitä edustavat järjestöt otetaan täysimääräisesti 
mukaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaviin tutkimushankkeisiin. Se on 
ratkaisevaa, jos eurooppalaisen tutkimuksen halutaan tuottavan tuloksia, jotka ovat 
yhteiskunnan ja kansalaisten, erityisesti toimintarajoitteisten ihmisten, tarpeiden mukaisia. 
Tässä vaiheessa ei tällä hetkellä ole mainittu toimintarajoitteisten ihmisten osallistumista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimukseen, ja ehdotusta olisi muutettava sitä vastaavaksi.

Tarkistus 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa; tieteen yhteiskunnallisen 
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innovoinnissa; arvostuksen lisääminen

Or. en

Perustelu

Tieteen merkityksen ymmärtäminen on tärkeä tekijä yhteiskunnalle.

Tarkistus 376
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.3 kohta – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) turvallisuuden parantaminen 
rajavalvonnan avulla;

b) turvallisuuden parantaminen
rajavalvonnan avulla erityisesti EU:n 
alueelle suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton torjunnan yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 377
Yves Cochet, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 6.3.3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan selviytymiskyvyn parantamien
kriiseissä ja katastrofeissa;

d) Euroopan ennaltaehkäisy-, vastaus- ja 
selviytymiskyvyn parantaminen kriiseissä 
ja katastrofeissa, mukaan lukien 
luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat 
katastrofit;

Or. en

Tarkistus 378
Oreste Rossi
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 1 kohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, olemassa olevien 
tutkimusvahvuuksien liian vähäinen käyttö 
taloudellisen tai yhteiskunnallisen arvon 
tuottamiseen, yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Euroopalla on joukko rakenteellisia 
heikkouksia, jotka liittyvät sen 
innovointikapasiteettiin ja kykyyn tuottaa 
uusia palveluja, tuotteita ja prosesseja. 
Euroopan keskeisiä ongelmia ovat heikko 
kyky houkutella lahjakkuuksia ja pitää 
heidät Euroopassa, eri alueille
historiallisesti ominaisten teknisten ja 
tieteellisten taitojen köyhtyminen,
olemassa olevien tutkimusvahvuuksien 
liian vähäinen käyttö taloudellisen tai 
yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen, 
yritystoiminnan vähäisyys, 
huippuosaamiskeskusten resurssit, jotka 
eivät riitä maailmanlaajuiseen kilpailuun, 
sekä liialliset esteet Euroopan tason 
yhteistyölle korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan 
osaamiskolmiossa.

Or. it

Tarkistus 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 

EIT käsittelee näitä kysymyksiä 
edistämällä rakenteellisia muutoksia 
Euroopan innovaatiokentässä. Se pyrkii 
tähän edistämällä kaikkein 
korkealuokkaisimman korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
integrointia ja levittämällä tällä tavoin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
yhteistyötoimintakeskittymiä kaikille 
Euroopan alueille ja luomalla siten uusia 
innovoinnille otollisia ympäristöjä sekä 
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erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
”Innovaatiounioni” ja ”Nuoret liikkeellä” 
tavoitteiden saavuttamista.

edistämällä ja tukemalla yrittäjähenkisten 
tutkijoiden uutta sukupolvea. Tällä tavoin 
EIT edistää Eurooppa 2020 -strategian ja 
erityisesti sen lippulaivahankkeiden 
”Innovaatiounioni” ja ”Nuoret liikkeellä” 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 380
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 2 kohta – 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin. Osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin osallistumista ja 
niiden seurantaa ja arviointia koskevat 
nykyiset säännöt mahdollistavat 
liiketoiminnan mallin mukaisen nopean 
päätöksenteon.

EIT toimii osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta 
liiketoiminnan logiikkaa noudattaen. Tämä 
edellyttää vahvaa johtajuutta: kullakin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on oma 
toimitusjohtaja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita edustaa 
yksi oikeussubjekti, mikä mahdollistaa 
yksinkertaisemman päätöksenteon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
laadittava vuotuiset 
liiketoimintasuunnitelmat, joihin sisältyy 
kunnianhimoinen toimikokonaisuus aina 
koulutuksesta yritysten perustamiseen. 
Liiketoimintasuunnitelmilla on selvät 
tavoitteet ja tuotokset, ja niillä tähdätään 
sekä yhteiskunnallisiin että 
markkinavaikutuksiin sekä selvään 
lisäarvoon, jota määrittää 
tulossuuntautunut lähestymistapa. 
Osaamis- ja innovointiyhteisöihin 
osallistumista ja niiden seurantaa ja 
arviointia koskevat nykyiset säännöt 
mahdollistavat liiketoiminnan mallin 
mukaisen nopean päätöksenteon.

Or. it
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Perustelu

Vaikka käsite 'tulossuuntautunut lähestymistapa' on otsikossa, kyseisessä kappaleessa ei 
viitata siihen lainkaan; tällaisen lähestymistavan määrittämä lisäarvo olisi kuitenkin 
nimenomaisesti sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 381
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
energiaan. Käsittelemällä keskeisiä 
yhteiskunnallisia haasteita 
kokonaisvaltaisella tavalla EIT edistää 
monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

EIT:n strategiassa ja toimissa keskitytään 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Käsittelemällä keskeisiä yhteiskunnallisia 
haasteita kokonaisvaltaisella tavalla EIT 
edistää monitieteisiä ja tieteidenvälisiä 
lähestymistapoja ja auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita 
kohdentamaan tutkimustoimensa.

Or. it

Tarkistus 382
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – c alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tätä varten EIT pyrkii 
kannustamaan uusien tutkintojen 

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon yhteiskunnan, talouden 
ja työmarkkinoiden jatkuvien muutosten
luoma tarve uusille osaamisprofiileille. 
Tätä varten EIT pyrkii kannustamaan 
uusien tutkintojen tunnustamista 
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tunnustamista jäsenvaltioissa. jäsenvaltioissa.

Or. it

Tarkistus 383
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – c alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös huomattava rooli 
yrittäjyyden mallin hienosäädössä. Tämän 
se tekee koulutusohjelmiensa kautta, 
joissa edistetään sellaista yrittäjyyttä 
osaamisintensiivisessä ympäristössä, joka 
pohjautuu innovatiiviseen tutkimukseen 
ja edesauttaa yhteiskunnallisesti 
merkittävien ratkaisujen kehittämistä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Yrittäjyyden konseptin valjastaminen ainoastaan koulutusohjelmiin on vaarallista, koska se 
sisältää ajatuksen sen määrittämisestä ennalta, kuka voi ja kuka ei voi olla 'yrittäjä'.

Tarkistus 384
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – f alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Se testaa uusia ja 
yksinkertaisempia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja hallintoon ja toimii siten 
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edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Sen lähestymistapa 
rahoitukseen perustuu vahvaan 
vipuvaikutukseen, jolla saadaan liikkeelle 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta. 
Lisäksi se käyttää täysin uusia välineitä, 
joilla yksittäisille toimille voidaan antaa 
kohdennettua tukea EIT-säätiön kautta.

edelläkävijänä Euroopan 
innovaatiokentässä. Sen lähestymistapa 
rahoitukseen perustuu vahvaan 
vipuvaikutukseen, jolla saadaan liikkeelle 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta. 
Lisäksi se käyttää täysin uusia välineitä, 
joilla yksittäisille toimille voidaan antaa 
kohdennettua tukea.

Or. it

Tarkistus 385
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 3 kohta – g alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen ja alueellisen innovoinnin 
ja kasvun välillä kansallisten ja alueellisten 
älykkään erikoistumisen strategioiden 
puitteissa. Näin se edistää unionin 
koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

EIT:llä on myös yhteys aluepolitiikkaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä ja 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta –
viimeksi mainitut ovat 
huippuosaamiskeskuksia, jotka kokoavat 
yhteen korkeakoulu-, tutkimus- ja 
yrityssektoreiden kumppaneita tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Se varmistaa 
erityisesti tiiviimmän yhteyden 
korkeakoulujen, työmarkkinoiden ja 
alueellisen ja paikallisen innovoinnin ja 
kasvun välillä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten älykkään erikoistumisen 
strategioiden puitteissa. Näin se edistää 
unionin koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. it

Perustelu

Jos korkeakouluilla ei ole yhteyksiä myös työmarkkinoihin ja erityisesti alueellisiin ja 
paikallisiin työmarkkinoihin, Eurooppa ei pysty korjaamaan yhtä pahimmista talouskasvuun 
liittyvistä puutteistaan.
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Tarkistus 386
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko

Komission teksti

I Huipputason tiede, josta: 27818
1. Euroopan tutkimusneuvosto 15008

2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 3505

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie 
-toimet

6503

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset 
infrastruktuurit)

2802

II Teollisuuden johtoasema, josta: 20280
1. Johtoasema mahdollistavissa ja 

teollisuusteknologioissa*
15580, josta 500 
EIT:lle

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4000

3. Innovointi pk-yrityksissä 700
III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 35888

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 9077, josta 292 EIT:lle

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

4694, josta 150 EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 6537, josta 210 EIT:lle
4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 7690, josta 247 EIT:lle

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 3573, josta 115 EIT:lle
6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 4317, josta 138 EIT:lle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1542 + 1652***

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2212
YHTEENSÄ 87740

Tarkistus

I Huipputason tiede, josta: 29,3 %
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1. Euroopan tutkimusneuvosto 14,5 %
2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 3,9 %

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie 
-toimet

7,4 %

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset 
infrastruktuurit)

3,5 %

II Teollisuuden johtoasema, josta: 25,2 %

1. Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa*

17,7 %

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4,5 %
3. Innovointi pk-yrityksissä 3 %

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 40,4 %
1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 12 % 

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

5,3 %

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 7,7 %

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 8,7 %
5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 4,2 %

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 2,5 %
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 3 %

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2,1 %

YHTEENSÄ 100 %

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on turvata kunkin budjettikohdan painoarvo, koska 
kokonaismäärärahat edellyttävät sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä 
neuvotteluissa. [Prosenttiosuudet korvataan vastaavalla miljoonaa euroa koskevalla luvulla 
heti, kun kokonaismäärärahoista on sovittu monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–
2020 annetun neuvoston asetuksen mukaisesti]

Tarkistus 387
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko
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Komission teksti

Tarkistus

Huipputason tiede, josta: 27818
1. Euroopan tutkimusneuvosto 15008
2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 3505
3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie 

Curie -toimet
6503

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset 
infrastruktuurit)

2802

II Teollisuuden johtoasema, josta: 20280
1. Johtoasema mahdollistavissa ja 

teollisuusteknologioissa*
15580, josta 500 
EIT:lle

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4000
3. Innovointi pk-yrityksissä 700

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 35888
1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 9077, josta 292 EIT:lle
2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja 

merenkulun tutkimus ja biotalous
4694, josta 150 EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 6537, josta 210 EIT:lle
4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 7690, josta 247 EIT:lle
5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 3573, josta 115 EIT:lle
6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 4317, josta 138 EIT:lle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1542 + 1652***
Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2212

YHTEENSÄ 87740
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Or. it

Perustelu

Vaikka kokonaissummaa ei muuteta, komission ehdottamia painopistealueita olisi 
tarkistettava. Teollisuuden johtoasemaan liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi on strategisesti 
tärkeää edistää pk-yritysten osallisuutta helpottamalla luotonsaantia ja kasvattamalla 
innovatiivisille pk-yrityksille kohdennettavia summia. Lisäksi yhteiskunnallisiin haasteisiin 
liittyvän tavoitteen alla olisi annettava terveystutkimukselle suurempi painoarvo kuin mitä 
komissio ehdottaa ja kasvatettava sen osuutta budjetista.

Tarkistus 388
Julie Girling

I Huipputason tiede, josta: 23818
1. Euroopan tutkimusneuvosto 10008
2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 4505
3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie 

Curie -toimet
6503

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset 
infrastruktuurit)

2802

II Teollisuuden johtoasema, josta: 25280
1. Johtoasema mahdollistavissa ja 

teollisuusteknologioissa*
15580, josta 500 
EIT:lle

2. Riskirahoituksen saatavuus** 6000
3. Innovointi pk-yrityksissä 3700

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 34388
1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 13147, josta 292 

EIT:lle
2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja 

merenkulun tutkimus ja biotalous
4694, josta 150 EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4537, josta 140 EIT:lle
4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 6690, josta 217 EIT:lle
5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 1003, josta 45 EIT:lle
6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 4317, josta 138 EIT:lle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1042 + 1482***
Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2212

YHTEENSÄ 87740
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko

Komission teksti

I Huipputason tiede, josta: 27818

1. Euroopan tutkimusneuvosto 15008

2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 3505

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie -toimet 6503

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset infrastruktuurit) 2802

II Teollisuuden johtoasema, josta: 20280

1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa* 15580, josta 500 EIT:lle

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4000

3. Innovointi pk-yrityksissä 700

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 35888

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 9077, josta 292 EIT:lle

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

4694, josta 150 EIT:lle

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 6537, josta 210 EIT:lle

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 7690, josta 247 EIT:lle

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 3573, josta 115 EIT:lle

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 4317, josta 138 EIT:lle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1542 + 1652***

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2212

YHTEENSÄ 87740



AM\906357FI.doc 89/91 PE492.613v01-00

FI

Tarkistus

I Huipputason tiede, josta: 31,8 %

1. Euroopan tutkimusneuvosto 17,1 %

2. Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat 4 %

3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie -toimet 7,5 %

4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (myös sähköiset 
infrastruktuurit) 3,2 %

II Teollisuuden johtoasema, josta: 23,3 %

1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa* 17,8 %

2. Riskirahoituksen saatavuus** 4,6 %

3. Innovointi pk-yrityksissä 0,9 %

III Yhteiskunnalliset haasteet, josta: 41,3 %

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 10,3 %

2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous 5,3 %

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 7,5 %

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 8,8 %

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 4,1 %

6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat 5,3 %

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 1,2 %

Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet 2,5 %

YHTEENSÄ Horisontti 2020 -puiteohjelma ennen ITERiä 100 %

ITER 3,2 %

YHTEENSÄ Horisontti 2020 -puiteohjelma + ITER 103,2 %
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Or. enPerustelu

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 389
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – taulukon tiedot – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

*Mukaan lukien 8975 miljoonaa euroa
tieto- ja viestintäteknologiaan, josta 1795 
miljoonaa euroa fotoniikkaan ja mikro- ja 
makroelektroniikkaan, 4293 miljoonaa 
euroa nanoteknologiaan, kehittyneisiin 
materiaaleihin ja kehittyneeseen 
valmistukseen ja prosessointiin, 575 
miljoonaa euroa bioteknologiaan ja 1737 
miljoonaa euroa avaruuteen. Näin ollen 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
tukemiseen on käytettävissä 6663 
miljoonaa euroa.

*Mukaan lukien 57,6 prosenttia tieto- ja 
viestintäteknologiaan, josta 11,5 prosenttia
fotoniikkaan ja mikro- ja 
makroelektroniikkaan, 27,6 prosenttia
nanoteknologiaan, kehittyneisiin 
materiaaleihin ja kehittyneeseen 
valmistukseen ja prosessointiin,
3,7 prosenttia bioteknologiaan ja 
11,1 prosenttia avaruuteen. Näin ollen 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
tukemiseen on käytettävissä 
42,9 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 390
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – taulukon tiedot

Komission teksti Tarkistus

**Tästä määrästä noin 1131 miljoonaa **Tästä määrästä noin 28,3 prosenttia voi 
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euroa voi mennä strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) hankkeiden toteuttamiseen. 
Noin kolmannes voi mennä pk-yrityksille.

mennä strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) hankkeiden toteuttamiseen. 
Noin kolmannes voi mennä pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 391
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – taulukon tiedot – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

*** Koko määrä asetetaan saataville 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
määrärahojen kautta. Toinen 1652 
miljoonan euron erä asetetaan saataville 
tasasuhtaisesti osan ”Yhteiskunnalliset 
haasteet” ja erityistavoitteen ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” talousarvioista 
alustavalta pohjalta ja 26 artiklan 1 
kohdan säädetyn arvioinnin jälkeen.

Poistetaan.

Or. en


