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Tarkistus 128
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Seulontaohjelmien kehittämiseksi on 
tunnistettava riskin varhaisten 
biomerkkiaineiden lisäksi myös taudin 
puhkeamisen tärkeimmät 
kulkeutumisreitit, ja niiden käyttämiseen 
taas tarvitaan seulontamenetelmien ja -
ohjelmien testausta ja validointia. Kun 
suuressa sairastumisvaarassa olevat yksilöt 
ja väestönosat tunnetaan, voidaan kehittää 
yksilöllisiä, monivaiheisia ja kollektiivisia 
strategioita vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta taudinehkäisyä varten.

Or. en

Tarkistus 129
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 130
Peter Liese, Richard Seeber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2 a. Hedelmättömyyden syihin 
puuttuminen
Tarvitaan tutkimustyötä, jotta voidaan 
kehittää tehokkaampia keinoja 
hedelmättömyyteen liittyvien ongelmien 
ehkäisyyn, diagnosointiin ja hallintaan. 
Tutkimuksessa keskitytään esimerkiksi 
hedelmättömyyden, myös synnynnäisen 
hedelmättömyyden, syihin ja muihin 
lisääntymisterveyden ongelmiin.

Or. en

Tarkistus 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2 b. Miesten ehkäisymenetelmät
Ehkäisy hoidetaan lähinnä naisten
vastuulla ja tehtävänä olevilla keinoilla. 
Joissain tapauksissa tämä johtaa vakaviin 



AM\906857FI.doc 5/59 PE492.615v02-00

FI

ongelmiin, kuten sivuvaikutuksiin ja 
vasta-aiheisiin. Tästä syystä myös miesten 
ehkäisymenetelmiä olisi pidettävä 
ensisijaisina.

Or. en

Tarkistus 132
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 133
Vittorio Prodi

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

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

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

Or. en

Tarkistus 134
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 1 kohta –1.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sl

Tarkistus 135
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 136
Christel Schaldemose
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 jakso – 1.4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksilöllisen lääketieteen edistäminen 
vakavia sairauksia varten
Jotta hoidoista saadaan tehokkaampia, 
turvallisempia ja taloudellisempia, 
yksilöllisessä lääketieteessä pyritään 
kehittämään uusia ehkäisy- ja 
hoitostrategioita, joita voidaan mukauttaa 
tietyn potilasryhmän tarpeisiin. Hoitoa 
koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat 
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tekijät on tunnistettava ja niitä on 
selvitettävä ja kehitettävä edelleen 
tutkimuksen avulla.

Or. en

Tarkistus 138
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 1 kohta –1.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

On tuettava tehokkaampien ehkäisevien 
rokotteiden ja näyttöön perustuvien 
rokotusohjelmien kehittämistä hyvin 
laajaan kirjoon tauteja, muun muassa 
köyhyyteen liittyviin sairauksiin, kuten 
HIV/AIDS, tuberkuloosi, malaria ja 
laiminlyödyt sairaudet. Myös tietoa 
sairauden suurimmista riskitekijöistä ja 
käyttäytymistiedettä voidaan hyödyntää 
laadittaessa tehokkaita 
ehkäisystrategioita, joissa kyseisiä 
riskitekijöitä käsitellään ja joilla pyritään 
edistämään terveitä elämäntapoja ja 
korostamaan terveellisen ravinnon 
merkitystä. Tähän liittyy valtavia 
mahdollisuuksia vähentää kroonisten 
sairauksien taakkaa, mutta se edellyttää, 
että tauteja ja sairausprosesseja ja niitä 
seuraavia epidemioita ymmärretään 
paremmin ja että tehdään kliinisiä 
tutkimuksia ja niihin liittyvää tutkimusta.

Or. sl

Tarkistus 139
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Uuden ja tehokkaamman diagnostiikan 
kehittämistä varten tarvitaan parempaa 
tietoa kaikenikäisten terveydestä, taudeista 
ja sairausprosesseista. Taudeista 
selviämistä pyritään huomattavasti 
parantamaan varhaisemmalla ja 
tarkemmalla diagnostiikalla ja 
mahdollistamalla potilaskohtaisempi hoito, 
ja tätä varten innovatiivisia ja nykyisiä 
tekniikoita kehitetään. Tässä yhteydessä 
painotetaan sellaisia 
diagnoosimenetelmiä, joilla 
asianomaisille henkilöille voidaan tarjota 
ehkäisy- tai hoitotoimenpiteitä tai joissa 
tämä on lähitulevaisuudessa mahdollista.

Or. de

Tarkistus 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa olisi tuettava jo toimiviksi osoittautuneita ja vahvan tutkimusalan muodostavia 
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diagnoosivälineitä, joita kehitetään oireiden ilmaantumisen ja diagnoosin tekemisen välisen 
ajan lyhentämiseksi.

Tarkistus 141
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 142
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

On tarpeen tukea lääkehoitoa, rokotuksia ja 
muita hoitomenetelmiä monialaisesti 
tukevan tekniikan parantamista, 
transplantaatio sekä geeni- ja soluhoito, 
erityisesti kantasoluhoito aikuisesta 
kudoksesta eristetyillä kantasoluilla, 
hoidot napanuorasta saatavilla 
kantasoluilla sekä indusoidut pluripotentit 
kantasolut (iPS-solut), mukaan luettuina. 
Lääke- ja rokotekehittelystä olisi saatava 
parempia tuloksia (myös vaihtoehtoisia 
menetelmiä perinteiselle turvallisuus- ja 
vaikuttavuustestaukselle, esimerkiksi 
kehittämällä uusia menetelmiä). 
Regeneratiivista hoitoa ja myös 
kantasoluihin perustuvia hoitoja olisi 
kehitettävä. Lääketieteellisiä laitteita sekä 
apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Tarttuvien, harvinaisten, 
merkittävien ja kroonisten tautien 
torjuntavalmiutta olisi ylläpidettävä ja 
tehostettava ja toteutettava lääketieteellisiä 
toimenpiteitä, jotka riippuvat tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kehitettävä kattavia tapoja hoitaa 
kaikenikäisillä samanaikaisesti esiintyviä 
sairauksia ja välttää monilääkintä. Näiden 
parannusten jälkeen on helpompi kehittää
uusia, tehokkaampia, vaikuttavia ja 
kestäviä hoitoja tauteihin ja keinoja 
toimintakyvyn hallintaan. Olisi kehitettävä 
regeneratiivisen hoidon malleja 
(erityisesti aikuisesta kudoksesta 
eristettyjen kantasolujen, napanuorasta 
saatavien kantasolujen ja iPS-solujen 
pohjalta).

Or. de
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Tarkistus 143
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Harvinaisten sairauksien ja lastentautien alalla eurooppalainen yhteistyö on erityisen 
tärkeää, koska jäsenvaltioilla ei ole jo pelkästään tarvittavan tapausmäärän vuoksi riittäviä 
mahdollisuuksia.

Tarkistus 144
Christel Schaldemose

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



PE492.615v02-00 14/59 AM\906857FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 145
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 1 kohta –1.11 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

mainittujen alojen eettisten näkökohtien 
arvioinnissa auttavien menetelmien 
kehittämistä on tuettava.

Or. sl

Tarkistus 146
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 147
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa, 
digitaalialalla ja muilla tieteenaloilla. Tämä 
koskee monenlaisia yhteyksiä sekä 
tekniikoita, järjestelmiä ja palveluja, joilla 
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja 
toiminnallisuutta, muun muassa 
liikkuvuutta, älykkäitä henkilökohtaisen 
avun tekniikoita, palvelu- ja sosiaalialan 
robotiikkaa sekä tietokoneavusteisia 
elinympäristöjä. Täytäntöönpanon 
arvioimiseen ja ratkaisujen laajaan 
käyttöönottoon tähtääviä tutkimuksen ja 
innovoinnin pilottihankkeita tuetaan.

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa, 
digitaalialalla ja muilla tieteenaloilla. Tämä 
koskee monenlaisia yhteyksiä sekä 
tekniikoita, järjestelmiä ja palveluja, joilla 
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja 
toiminnallisuutta, muun muassa 
liikkuvuutta, älykkäitä henkilökohtaisen 
avun tekniikoita, palvelu- ja sosiaalialan 
robotiikkaa sekä tietokoneavusteisia 
elinympäristöjä. Täytäntöönpanon 
arvioimiseen ja ratkaisujen laajaan 
käyttöönottoon tähtääviä tutkimuksen ja 
innovoinnin pilottihankkeita tuetaan, ja 
tässä yhteydessä suositaan hankkeita, 
jotka koskevat tällaisista rajoitteista 
kärsiviä kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 148
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.12 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa,
digitaalialalla ja muilla tieteenaloilla. Tämä 
koskee monenlaisia yhteyksiä sekä 
tekniikoita, järjestelmiä ja palveluja, joilla 
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja 
toiminnallisuutta, muun muassa 
liikkuvuutta, älykkäitä henkilökohtaisen 
avun tekniikoita, palvelu- ja sosiaalialan 
robotiikkaa sekä tietokoneavusteisia 
elinympäristöjä. Täytäntöönpanon 
arvioimiseen ja ratkaisujen laajaan 
käyttöönottoon tähtääviä tutkimuksen ja 
innovoinnin pilottihankkeita tuetaan.

Kustannustehokkaiden ja 
käyttäjäystävällisten ratkaisujen 
löytämiseksi ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista, 
itsenäistä ja tietotekniikka-avusteista 
jokapäiväistä elämää (kotona, työssä jne.) 
varten tarvitaan monitieteistä edistynyttä ja 
soveltavaa tutkimusta ja innovointia 
käyttäytymistieteissä, gerontologiassa, 
digitaalialalla ja muilla tieteenaloilla. Tämä 
koskee monenlaisia yhteyksiä sekä 
tekniikoita, järjestelmiä ja palveluja, joilla 
parannetaan ihmisten elämänlaatua ja 
toiminnallisuutta, muun muassa 
liikkuvuutta, älykkäitä henkilökohtaisen 
avun tekniikoita, palvelu- ja sosiaalialan 
robotiikkaa sekä tietokoneavusteisia 
elinympäristöjä heikentämättä kuitenkaan 
potilaiden ja apua saavien henkilöiden 
suhteiden luomiseen liittyviä valmiuksia 
ja sosiaalisen kanssakäymisen laatua. 
Täytäntöönpanon arvioimiseen ja 
ratkaisujen laajaan käyttöönottoon 
tähtääviä tutkimuksen ja innovoinnin 
pilottihankkeita tuetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
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edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät, hoitoratkaisut ja 
kuntoutus ja yksilöidyt palvelut, joilla 
edistetään terveellisiä elämäntapoja, 
hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

Or. en

Tarkistus 150
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisten omavoimaistamisella terveytensä 
parantamiseen ja hoitamiseen koko 
elinikänsä ajan saadaan säästöjä 
terveydenhuoltojärjestelmissä, kun 
kroonisia sairauksia voidaan hoitaa 
muualla kuin laitoksissa ja 
terveysvaikutukset parantuvat. Tämä 
edellyttää tutkimusta seuraavilla aloilla: 
käyttäytymis- ja yhteiskuntamallit, 
sosiaaliset asenteet ja pyrkimykset 
yksilöllisen terveysteknologian suhteen, 
liikkuvat ja/tai kannettavat välineet, uudet 
diagnoosimenetelmät ja yksilöidyt 
palvelut, joilla edistetään terveellisiä 
elämäntapoja, hyvinvointia, itsehoitoa, 
potilaiden/terveydenhoitoammattilaisten 
välistä parempaa vuorovaikutusta, 
yksilöidyt ohjelmat tautien ja 
toimintarajoitteisuuden hallintaan. Lisäksi 
on tuettava osaamisen infrastruktuureja.

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

Or. en

Tarkistus 151
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 152
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 1 kohta – 1.15 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153
Alda Sousa
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1 kohta – 1.16 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 154
Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Elintarviketurvallisuus, terveellinen 
ruoka ja elintarviketurva, kestävä 
maatalous, merien ja vuorten tutkimus ja 
biotalous

Or. sl

Tarkistus 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Elintarvikkeiden turvallisuus ja 
elintarviketurva, kestävä maatalous, 
merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous

Or. en
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Tarkistus 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 157
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2.1 kohta – 2.1.1 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1.1. Tuotantotehokkuuden parantaminen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kestävyyttä ja palautumiskykyä 
unohtamatta

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 158
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Kasvien, eläinten ja pieneliöiden 
tuotantokykyä pyritään parantamaan 
monitieteellisillä lähestymistavoilla, ja 
samalla pyritään varmistamaan resurssien 
(vesi, ravinteet, energia) tehokas käyttö ja 
maaseutualueiden ekologinen eheys. 
Keskeiselle sijalle asetetaan yhdennetyt ja 
erilaiset tuotantojärjestelmät ja 
agronomiset käytänteet, myös 
täsmätekniikkojen käyttö ja ekologinen 
voimaperäistäminen sekä tavanomaisen 
että luonnonmukaisen maatalouden eduksi. 
Kasvien ja eläinten geneettiseen 
parantamiseen sopeutumisen ja 
tuottavuuden kannalta tarvitaan kaikkia 
soveltuvia tavanomaisia ja nykyaikaisia 
jalostustapoja sekä geneettisten resurssien 
parempaa hyödyntämistä. Tilalla tehtävään 
maaperän hoitoon, jolla pyritään enemmän 
viljavuuden lisäämiseen perustuvaan 

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

viljakasvien tuottavuuteen, kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kasvien ja 
eläinten terveyttä edistetään ja 
tautien/tuholaisten yhdennettyjä 
torjuntatoimenpiteitä kehitetään edelleen. 
Eläintautien (myös eläinten tartuntatautien) 
hävittämiseen laaditaan strategioita ja 
mikrobilääkeresistenssiä tutkitaan. Eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavia käytänteitä 
tutkimalla voidaan vastata sekä 
kaupallisten käyttäjien logistisiin ja 
käytännöllisiin huolenaiheisiin että EU:n 
kansalaisten yhteiskunnallisiin 
huolenaiheisiin. Edellä mainittujen 
toimialojen tukemiseksi tehdään myös 
enemmän perustutkimusta, jossa 
käsitellään asiaa koskevia biologisia 
kysymyksiä ja samalla tuetaan unionin 
politiikkojen kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

2.1.2. Ekosysteemipalvelut ja 
julkishyödykkeet

2.1.2. Maatalouden toiminnallisen 
monimuotoisuuden vahvistaminen 
ekosysteemipalvelut ja julkishyödykkeet 
mukaan luettuina

Or. en

Perustelu

Toiminnallisella monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään maatalouden käyttö ekosysteemipalveluihin. Tavoitteena on varmistaa 
johdonmukaisuus YMP:n ja tutkimusohjelmien kanssa.
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Tarkistus 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Maa- ja metsätalous ovat ainutlaatuisia 
järjestelmiä, jotka tuottavat kaupallisten 
tuotteiden lisäksi yhteiskunnallisia 
julkishyödykkeitä (joilla on kulttuurista tai 
virkistyksellistä arvoa) sekä merkittäviä 
ekologisia palveluja, kuten luonnon 
toiminnallinen ja in situ -monimuotoisuus, 
pölytys, vedensäännöstely, maisema, 
eroosion vähentäminen ja hiilidioksidin 
talteenotto / kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Tutkimustoiminnalla 
tuetaan näiden julkishyödykkeiden ja 
palvelujen tarjoamista hallintoratkaisujen, 
päätöksentekoa tukevien välineiden sekä 
näiden hyödykkeiden ja palvelujen muun 
kuin markkina-arvon arvioinnin avulla. 
Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen 
todennäköisimmin soveltuvat viljely-
/metsänhoitojärjestelmät ja maaseututyypit. 
Maa- ja metsätalousjärjestelmien 
sosioekonomista ja vertailevaa arviointia 
ja niiden kestävyyttä käsitellään myös. 
[ST1] [ST1] Tämä virke on 
tarkistuksesta 12.
Kasvihuonekaasupäästöjen hillintää ja 
maatalousalan sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin 
parannetaan maatalousjärjestelmien 
aktiivisen hallinnoinnin avulla, myös 
tekniikoita ja käytänteitä muuttamalla.
Biotekniikka voi esimerkiksi tehostaa 
Euroopan maa- ja metsätalouden 
nykyisten resurssien käyttöä lisäämällä 
ymmärrystä biologisista järjestelmistä ja 
tarjoamalla monia erilaisia välineitä 
parantaa maa- ja metsätalouden 
kestävyyttä ja tuottavuutta. Sillä 
varmistetaan myös riittävä elintarvike- ja 
rehuhuolto, mikä on erittäin tärkeää 
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maailmanmarkkinoiden aiempien ja 
tulevien häiriöiden valossa. Erilaisten 
maatalouskäytäntöjen etujen yhdistämistä 
olisi kannustettava, jotta saavutetaan 
todellista hyötyä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 161
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

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

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla, ravitsevien 
elintarvikkeiden saatavuuden 
parantamisella ja elintarviketeollisuuden 
innovoinneilla, c) vähentämään veden ja 
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kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

energian kulutusta elintarvikkeiden 
tuotannossa, kuljetuksessa ja jakelussa 
sekä d) vähentämään elintarvikejätteiden 
määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

On otettava huomioon kuluttajien tarve 
saada turvallisia, terveellisiä ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita, mutta 
samalla myös elintarvikkeiden 
kulutuskäyttäytymisestä sekä 
elintarvikkeiden ja rehun tuotannosta 
ihmisten terveydelle ja koko 
ekosysteemille aiheutuvat vaikutukset. 
Huomiota kiinnitetään elintarvikkeiden ja 
rehujen turvaan ja turvallisuuteen, 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä elintarviketuotannon 
ja -toimitusten kestävyyteen siten, että 
mukana ovat koko elintarvikeketju ja 
siihen liittyvät palvelut alkutuotannosta 
kulutukseen, olipa kyseessä sitten 
tavanomainen kestävällä tavalla 
voimaperäinen tai luonnonmukainen 
tuotanto. Tällä lähestymistavalla pyritään 
a) varmistamaan kaikille eurooppalaisille 
turvalliset elintarvikkeet ja elintarviketurva 
ja poistamaan nälänhätä maailmasta, b) 
vähentämään elintarvikkeista ja 
ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien 
taakkaa edistämällä siirtymistä terveellisiin 
ja kestäviin ruokavalioihin 
kuluttajaneuvonnalla ja maatalouden 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
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vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 163
Glenis Willmott

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2.2 kohta – 2.2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet. 
Terveyden ja hyvinvoinnin parantumiseen 
johtavat ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Toimia, joilla runsaasti 
rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä 
elintarvikkeita muutetaan tasapainoisen 
ruokavalion edistämiseksi, tuetaan.
Elintarvikkeiden ja rehujen kemiallista ja 
mikrobista saastumista, riskejä ja 
altistumista arvioidaan, seurataan, 
valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurva- ja 
ravitsemusstandardeilla edistetään myös 
Euroopan elintarviketeollisuuden 
kilpailukyvyn vahvistamista sekä EU:n 
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kansalaisten terveyttä ja tuottavuutta.

Or. en

Tarkistus 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2.2 kohta – 2.2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ravitsemustarpeet ja elintarvikkeiden 
vaikutus fysiologisiin toimintoihin sekä 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn 
otetaan huomioon, samoin kuin 
ruokavalion, ikääntymisen, kroonisten 
sairauksien ja häiriöiden sekä 
ruokailutottumusten väliset yhteydet. 
Laadukasta ja terveellistä ravintoa 
lisätään tutkimalla ja parantamalla 
kasvien sisältämiä terveellisiä yhdisteitä 
(esimerkiksi toissijaisia 
aineenvaihduntatuotteita) ja 
viljelykasvien terveystilannetta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin parantumiseen johtavat 
ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kemiallista ja mikrobista saastumista, 
riskejä ja altistumista arvioidaan, 
seurataan, valvotaan ja jäljitetään läpi 
elintarvikkeiden ja juomaveden 
toimitusketjujen tuotannosta ja 
varastoinnista jalostukseen, pakkaamiseen, 
jakeluun, tarjoiluun ja kotona 
valmistamiseen. Elintarviketurvan 
innovointien, riskeistä tiedottamisen 
parantuneiden välineiden ja parempien 
elintarviketurvastandardien avulla 
kuluttajien luottamus ja suoja kasvavat 
Euroopassa. Maailmanlaajuisesti 
parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamista.
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Or. en

Tarkistus 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 166
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 167
Julie Girling
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 2.3 kohta – 2.3.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tukea myönnetään toimintaan, jolla 
lisätään kestäviä biotuotteita, välituotteita 
ja bioenergiaa/biopolttoaineita, ja siinä 
keskitytään pääasiassa kerrannaistuvaan 
lähestymistapaan, jossa etusijalle asetetaan 
korkean lisäarvon antavien tuotteiden 
kehittäminen. Raaka-ainetoimitusten 
takaamiseksi kehitetään tekniikoita ja 
strategioita. Toisen ja kolmannen polven 
biojalostamoissa käytettävän biomassan 
saatavuutta, tyyppien määrää ja 
ominaispiirteitä lisäämällä, myös 
maatalouden, puutarhaviljelyn sekä 
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/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

metsä-, biojäte- ja teollisuuden 
sivutuotteissa, voidaan välttää elintarvike-
/polttoainekäytön ristiriidat ja tukea 
unionin maaseutu- ja rannikkoalueiden 
taloudellista kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 169
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.1 kohta – 3.1.1 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Energiankulutuksen vähentämiseen ja 
energiantuhlauksen poistamiseen siten, että 
yhteiskunnan ja talouden tarvitsemat 
palvelut säilyvät, tarvitaan muutakin kuin 
massamarkkinoilta saatavia useampia, 
tehokkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä, 
ympäristöystävällisiä ja älykkäämpiä 
tuotteita ja palveluja: komponentit ja 
laitteet on yhdistettävä niin, että ne 
yhteistoiminnallisesti optimoivat energian 
kokonaiskäytön rakennuksissa, palveluissa 
ja teollisuudessa.

Energiatehokkuuteen ja 
energiantuhlauksen poistamiseen siten, että 
yhteiskunnan ja talouden tarvitsemat 
palvelut säilyvät, tarvitaan muutakin kuin 
massamarkkinoilta saatavia useampia, 
tehokkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä, 
ympäristöystävällisiä ja älykkäämpiä 
tuotteita ja palveluja: komponentit ja 
laitteet on yhdistettävä niin, että ne 
yhteistoiminnallisesti optimoivat energian 
kokonaiskäytön rakennuksissa, palveluissa 
ja teollisuudessa.

Or. it

Tarkistus 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3.1 kohta – 3.1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Ilmanlaadun 

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin 
energiankäyttäjiin unionissa ja niiden 
osuus kasvihuonepäästöistä on vastaavasti 
suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan 
määrän ilmansaasteita. Tässä yhteydessä 



PE492.615v02-00 34/59 AM\906857FI.doc

FI

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

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

Or. en

Tarkistus 171
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Sähkö on keskeisessä asemassa ympäristön 
kannalta kestävää vähähiilistä taloutta 
perustettaessa. Vähähiilisen sähkön 

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

käyttöönotto on korkeiden kustannusten 
vuoksi liian hidasta. On kiireellistä 
pienentää kustannukset kohtuullisiksi ja 
kilpailukykyisiksi suorituskykyä ja 
kestävyyttä parantamalla, jotta vähähiilisen 
sähkön hyödyntäminen markkinoilla 
nopeutuu.

Or. it

Tarkistus 172
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 173
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.1 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 

Tuulienergian osalta tavoitteena on 
vähentää maalla ja avomerellä tapahtuvan 
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tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit.

tuulisähköntuotannon tuotantokustannuksia 
vuoteen 2020 mennessä noin 20 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna, siirtyä yhä 
enemmän avomerellä tapahtuvaan 
tuotantoon ja mahdollistaa asianmukainen 
siirto sähköverkkoon. Keskipisteessä ovat 
laajamittaisempien, korkeamman 
hyötysuhteen ja sekä maalla että 
avomerellä (myös kaukana sijaitsevissa ja 
hankalissa sääoloissa toimivissa 
laitoksissa) paremmin saatavilla olevien 
uuden sukupolven 
energianmuuntojärjestelmien kehittäminen, 
testaus ja demonstrointi sekä uudet 
sarjatuotantoprosessit. Jotta voidaan 
paremmin selvittää, pystytäänkö tämä 
tuulienergiatavoite saavuttamaan,
tuulienergian alan eurooppalaisille 
teollisuusaloitteille (EII) on varattu 
erillinen budjettikohta SET-
suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 174
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.2 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Aurinkoenergian, joka kattaa 
aurinkosähkön ja keskittävän 
aurinkoenergian, kustannukset on vuoteen 
2010 verrattuna puolitettava vuoteen 2020 
mennessä, jotta sen osuus 
sähkömarkkinoista kasvaisi.

Aurinkoenergian, joka kattaa 
aurinkosähkön ja keskittävän 
aurinkoenergian, kustannukset on vuoteen 
2010 verrattuna vähintään puolitettava 
vuoteen 2020 mennessä, jotta sen osuus 
sähkömarkkinoista kasvaisi.

Or. it

Tarkistus 175
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.2 alakohta – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Aurinkosähkön osalta tämä tarkoittaa uusia 
konsepteja ja järjestelmiä koskevaa 
pitkäaikaista tutkimustyötä, jonka 
tavoitteena on näyttää toteen ja testata
hinnaltaan kohtuullisen ja 
kilpailukykyisen laaja-alaisen
massatuotannon hyötyjä.

Or. it

Tarkistus 176
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 177
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa III – 3.2 kohta – 3.2.2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 178
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.2 alakohta – 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan paremmin selvittää, 
pystytäänkö asetetut 
aurinkoenergiatavoitteet saavuttamaan, 
aurinkoenergian alan eurooppalaisille 
teollisuusaloitteille (EII) on varattu 
erillinen budjettikohta SET-
suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 179
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3.2.3. Kilpailukykyisten ja ympäristön 
kannalta turvallisten teknologioiden 
kehittäminen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja varastointiin

Poistetaan.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
varteenotettava vaihtoehto, jota on 
maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
kaupallisessa mittakaavassa, jotta 
hiilettömään sähkövoiman tuottamiseen 
ja vähähiiliseen teollisuuteen pääsyä 
vuoteen 2050 mennessä koskevaan 
haasteeseen voidaan vastata. Tavoitteena 
on minimoida hiiltä ja kaasua käyttäville 
voimalaitoksille keskitettävän 
aurinkoenergian käytöstä 
sähköntuotannossa aiheutuvat 
lisäkustannukset verrattuna vastaaviin 
voimalaitoksiin, joissa ei ole keskitettävää 
aurinkoenergiaa ja energiaintensiivisiä 
teollisuuslaitteita.
Erityisesti tuetaan koko keskitettävän 
aurinkoenergiaketjun esittelyä, joka 
kattaa edustavasti erilaiset talteenotto-, 
kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. Tähän 
liitetään tutkimustyötä, jonka 
tarkoituksena on vielä kehittää näitä 
teknologioita ja tarjota 
kilpailukykyisempiä 
talteenottoteknologioita, parempia 
komponentteja, integroituja järjestelmiä 
ja prosesseja, turvallista geologista 
varastointia ja järkeviä ratkaisuja talteen 
otetun hiilidioksidin laajamittaista 
uudelleenkäyttöä varten, jotta 
keskitettävän aurinkoenergian 
teknologioita voidaan hyödyntää 
kaupallisesti vuoden 2020 jälkeen 
toimintansa aloittavissa fossiilisia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa 
ja muussa hiili-intensiivisessä 
teollisuudessa.

Or. it
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Tarkistus 180
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.2 kohta – 3.2.4 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 
jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 
erilaisissa olosuhteissa.

Geotermisellä energialla, vesivoimalla sekä 
merienergialla ja muilla uusiutuvilla 
energiamuodoilla voidaan edistää 
Euroopan energiatoimitusten hiilettömyyttä 
lisäämällä joustavuutta erilaisten tuotanto-
ja energiankäyttötapojen suhteen. 
Tavoitteena on saattaa kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
teknologioita, joita on mahdollista yleisesti 
hyödyntää teollisessa mittakaavassa, 
jakeluverkon integrointi mukaan luettuna. 
Vuorovesivoiman, virtaus- tai 
aaltoenergian kaltaisilla merienergioilla 
saadaan täysin päästötöntä ennakoitavaa 
energiaa. Tutkimustoimiin olisi kuuluttava 
laboratoriolaajuista innovatiivista 
tutkimusta kohtuuhintaisista 
komponenteista ja materiaaleista 
ympäristössä, jossa on paljon korroosiota 
ja biologista likaantumista, sekä 
demonstrointeja Euroopan vesialueiden 
erilaisissa olosuhteissa. Jotta voidaan 
paremmin selvittää, pystytäänkö 
vesivoimalle, geotermiselle energialle ja 
merienergialle asetetut tavoitteet 
saavuttamaan, kyseisten energianlajien 
alan eurooppalaisille teollisuusaloitteille 
(EII) on varattu erillinen budjettikohta 
SET-suunnitelmaan.

Or. it

Tarkistus 181
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.3 kohta – 3.3.1 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna. Tavoitteena on kehittää 
ja demonstroida teknologiaa erilaisia 
bioenergiauria varten eri laajuuksissa 
ottaen huomioon maantieteellisten ja 
ilmasto-olosuhteiden eroavuus ja logistiset 
rajoitteet. Pitemmän aikavälin 
tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Bioenergian osalta tavoitteena on saattaa 
lupaavimmat teknologiat kaupallisesti 
hyödynnettävään muotoon, jotta voidaan 
aloittaa toisen sukupolven 
biopolttoaineiden laajamittainen ja kestävä 
tuotanto erilaisiin liikenteen arvoketjuihin 
sekä erittäin tehokas lämmön ja sähkön 
yhdistetty tuotanto biomassasta. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
teknologiaa erilaisia bioenergiauria varten 
eri laajuuksissa ottaen huomioon 
maantieteellisten ja ilmasto-olosuhteiden 
eroavuus ja logistiset rajoitteet. Pitemmän 
aikavälin tutkimuksella tuetaan kestävän 
bioenergiateollisuuden kehittämistä vuoden 
2020 jälkeistä aikaa ajatellen. Toimilla 
täydennetään muiden yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä tehtävää 
perustutkimusta (raaka-aineet, bioresurssit) 
ja jatkotutkimusta (ajoneuvokantaan 
integroiminen).

Or. it

Tarkistus 182
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 3.3 kohta – 3.3.2 alakohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 
vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 

Polttokennoissa ja vedyssä on paljon 
potentiaalia edistää Eurooppaan 
kohdistuviin energiahaasteisiin 
vastaamista. Kustannuksia on alennettava 
huomattavasti, jotta nämä teknologiat 
saadaan markkinoilla kilpailukykyisiksi. 
Esimerkiksi liikenteessä käytettävien 
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polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä 10-kertaisesti seuraavien 10 
vuoden aikana. Tätä varten annetaan tukea 
kannettavia ja kiinteitä liikennesovelluksia 
ja niihin liittyviä palveluja koskeville 
demonstroinneille ja esikaupalliselle 
hyödyntämiselle sekä pitkäaikaiselle 
tutkimukselle ja teknologiakehitykselle, 
jolla rakennetaan kilpailukykyistä 
polttokennoketjua ja kestävää 
vetytuotantoa ja Euroopan laajuista 
vetyinfrastruktuuria. Riittävät laajat 
läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

polttokennojärjestelmien kustannuksia on 
vähennettävä vähintään 10-kertaisesti 
seuraavien 10 vuoden aikana. Tätä varten 
annetaan tukea kannettavia ja kiinteitä 
liikennesovelluksia ja niihin liittyviä 
palveluja koskeville demonstroinneille ja 
esikaupalliselle hyödyntämiselle sekä 
pitkäaikaiselle tutkimukselle ja 
teknologiakehitykselle, jolla rakennetaan 
kilpailukykyistä polttokennoketjua ja 
kestävää vetytuotantoa ja Euroopan 
laajuista vetyinfrastruktuuria. Riittävät 
laajat läpimurrot markkinoilla edellyttävät 
mittavaa kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä, muun muassa soveltuvien 
standardien kehittämistä.

Or. it

Tarkistus 183
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 4.1 kohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa on asettanut poliittiseksi 
tavoitteekseen vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä. Sen tavoitteena on 
puolittaa perinteisillä polttoaineilla 
käyvien autojen määrä kaupungeissa ja 
päästä lähestulkoon 
hiilidioksidivapaaseen 
kaupunkilogistiikkaan suurkaupunkien 
keskustoissa vuoteen 2030 mennessä. 
Lentoliikenteessä vähähiilisen 
polttoaineen osuuden on vuoteen 2050 
mennessä määrä olla 40 prosenttia, ja 
meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä on 
määrä vähentää 40 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä.

Poistetaan.

Or. it
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Perustelu

Nimensä mukaisesti puiteohjelma ulottuu vain vuoteen 2020. Siksi on hyödytöntä viitata 
myöhempien vuosikymmenien mahdollisiin skenaarioihin.

Tarkistus 184
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 4.1 kohta – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksella on innovoinnilla on 
merkittävä tehtävä kehitettäessä ja 
otettaessa käyttöön tarvittavia ratkaisuja 
kaikissa liikennemuodoissa. Näin 
ympäristölle haitallisia liikennepäästöjä 
(joihin kuuluvat hiilidioksidi, typen oksidit 
ja rikin oksidit) voidaan vähentää 
merkittävästi.

Tutkimuksella on innovoinnilla on 
merkittävä tehtävä kehitettäessä ja 
otettaessa käyttöön tarvittavia ratkaisuja 
kaikissa liikennemuodoissa. Näin 
ympäristölle haitallisia liikennepäästöjä 
(joihin kuuluvat hiilidioksidi, typen oksidit 
ja rikin oksidit) voidaan vähentää 
merkittävästi kilpailukykyisillä 
markkinahinnoilla, alan riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista voidaan 
vähentää ja liikenteen vaikutusta luonnon 
monimuotoisuuteen voidaan näin 
vähentää ja luonnonvaroja suojella.

Or. it

Tarkistus 185
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi

Liite 1 – III osa – 4.1 kohta – 3 kappale ‒ 4.1.1 alakohta ‒ a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 

(a) Puhtaampien 
työntövoimateknologioiden kehittäminen 
ja niiden käyttöönoton nopeuttaminen on 
tärkeää liikenteestä aiheutuvien 
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hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
perustuvat sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tarvitaan 
kilpailukykyisillä markkinahinnoilla uusia 
ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
sähkömoottoreihin ja akkuihin, 
polttokennoihin tai hybridijärjestelmiin. 
Perinteisten työntövoimajärjestelmien 
ympäristötehokkuutta voidaan myös 
parantaa teknologisilla läpimurroilla.

Or. it

Tarkistus 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

5. Ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin 
kohdistuvat toimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

Or. en

Tarkistus 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 

Yhteiskunnan ja talouden kyvystä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ei ole saatavilla 
kaikkia tietoja. Ympäristön ja yhteiskunnan 
ilmastosopeutumisen parantamiseen 
tähtääviä tehokkaita, tasa-arvoisia ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä 
varten on analysoitava integroidusti 
nykyisiä ja tulevia vaikutuksia, heikkoja 
kohtia, väestön altistumista, riskejä, 
ilmastonmuutokseen liittyviä kustannuksia 
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ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit ja rakennetut ympäristöt sekä 
tärkeimmät yhteiskunnan, kulttuurin ja 
talouden alat kaikkialla Euroopassa. 
Toimissa selvitetään minkälaisia 
vaikutuksia ja kasvavia riskejä ihmisten 
terveydelle aiheutuu ilmastonmuutoksesta 
ja kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

ja mahdollisuuksia ja niiden vaihtelua 
ottaen huomioon ääri-ilmiöt sekä niihin 
liittyvät ilmastolliset vaarat ja niiden 
esiintyminen. Analyysi tehdään myös 
haittavaikutuksista, joita 
ilmastonmuutoksella on luonnon 
monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja 
ekosysteemipalveluihin, infrastruktuureihin 
sekä taloudellisiin ja luonnonvaroihin. 
Keskiössä ovat arvokkaimmat luonnon 
ekosysteemit, arkeologiset kohteet,
rakennetut ympäristöt ja 
kaupunkimaisemat ja -perintö sekä 
kulttuurivarat ja tärkeimmät yhteiskunnan, 
kulttuurin ja talouden alat kaikkialla 
Euroopassa. Toimissa selvitetään 
minkälaisia vaikutuksia ja kasvavia riskejä 
ihmisten terveydelle aiheutuu 
ilmastonmuutoksesta ja 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkimuksilla 
arvioidaan innovatiivisia, tasa-arvoisesti 
jakautuvia ja kustannustehokkaita tapoja 
sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä 
kattaa myös luonnonvarojen ja 
ekosysteemien suojelemisen ja 
sopeuttamisen ja niihin liittyvät 
vaikutukset sekä reagointitapojen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla ja kaikissa mittakaavoissa. Myös 
ilmastonmuokkausvaihtoehtojen 
mahdolliset vaikutukset, kustannukset ja 
riskit otetaan huomioon. Sopeutumiseen ja 
riskien estämiseen tähtäävien poliittisten 
valintojen monimutkaisia 
vuorovaikutuksia, konflikteja ja 
yhteisvaikutuksia muiden ilmasto- ja 
alakohtaisten politiikkojen kanssa 
selvitetään, muun muassa vaikutuksia 
työllisyyteen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien elintasoon.

Or. en

Tarkistus 188
Julie Girling



PE492.615v02-00 46/59 AM\906857FI.doc

FI

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutos ja vesivarojen hallintaan 
liittyvät kysymykset
Ilmastonmuutos olisi kytkettävä 
vesivarojen hallintaan liittyviin 
kysymyksiin. Tulevaisuudessa 
vedentutkimuksen suuret haasteet 
johtuvat ensisijaisesti tarpeesta tarkastella 
kysymystä yhä enemmän samassa 
yhteydessä maailmanlaajuisten 
muutosten, ilmastonmuutoksen, 
vesivarojen geopoliittisen merkityksen 
kasvun sekä energia- ja 
terveysnäkökohtien kanssa.

Vesivaroja olisi tarkasteltava ja 
hallinnoitava kokonaisvaltaisesti. Tähän 
sisältyvät luonnonalueet ja ekologiset 
kysymykset, ekosysteemipalveluiden 
käsittäminen prosessina, juomaveden 
laadun suojelu sekä erilaiset poliittiset 
järjestelmät ja toimielinrakenteet.
Tietopohjaan olisi sisällytettävä myös 
"ympäristövirtausten" käsite ja siinä olisi 
otettava huomioon vettä tarvitsevat 
ekosysteemipalvelut; on painotettava 
tarvetta ottaa huomioon, että veden 
kiertokulku vaihtelee luontotyypin 
mukaan, mikä vaikuttaa kiertävän veden 
prosenttiosuuteen.

Or. en

Tarkistus 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.1 kohta – 5.1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1.3 a. On erittäin tärkeää tutkia 
ilmastonmuutoksen alueellisia 



PE492.615v02-00 48/59 AM\906857FI.doc

FI

vaikutuksia ekosysteemeihin, vesivaroihin 
sekä maa- ja metsätalouteen, jotta 
voidaan analysoida sen vaikutuksia 
ihmisten elämään, terveyteen ja muihin 
sosioekonomisiin seikkoihin sekä tutkia 
maailmanlaajuisen muutoksen suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia ekosysteemien 
dynamiikkaan ja kapasiteettiin.

Or. en

Tarkistus 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

hallinnoinnin malleja. Niihin olisi 
sisällyttävä tiedot veden alkuperästä, 
tasapuolisesta jakelusta ja sen myymiseen 
ja käyttöön liittyvästä menettelystä. Se 
auttaa laatimaan politiikkoja ja käytänteitä, 
joilla varmistetaan sosiaalisen ja 
taloudellisen toiminnan pysyminen 
ekosysteemien ja luonnon 
monimuotoisuuden kestävyyden ja 
sopeutumiskyvyn rajoissa.

Or. en

Tarkistus 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 193
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\906857FI.doc 51/59 PE492.615v02-00

FI

Tarkistus 194
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 195
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3 kohta – 5.3.3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 196
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi

Liite 1 ‒ 5 kohta ‒ 5.4 alakohta ‒ 5.4.1 alakohta ‒ 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia innovoinnin muotoja, sekä 
asteittaisia että radikaaleja muotoja, joissa 
yhdistetään teknologiaan, organisointiin, 
yhteiskuntaan, käyttäytymiseen, 
liiketoimintaan ja politiikkaan liittyvää 
innovointia ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, 
tuetaan. Näin luodaan pohjaa 
kierrätystaloudelle, kun 
ympäristövaikutuksia vähennetään ja 
ympäristölle aiheutuvat 
heijastusvaikutukset otetaan huomioon. 
Näihin kuuluvat liiketoimintamallit, 
teollinen symbioosi, 
tuotepalvelujärjestelmät, tuotesuunnittelu, 
elinkaariajattelu ja kehdosta kehtoon -

Kaikkia innovoinnin muotoja, sekä 
asteittaisia että radikaaleja muotoja, joissa 
yhdistetään teknologiaan, organisointiin, 
yhteiskuntaan, käyttäytymiseen, 
liiketoimintaan ja politiikkaan liittyvää 
innovointia ja vahvistetaan 
kansalaisyhteiskuntaan osallistumista, 
tuetaan. Näin luodaan pohjaa 
kierrätystaloudelle, kun 
ympäristövaikutuksia vähennetään ja 
ympäristölle aiheutuvat 
heijastusvaikutukset otetaan huomioon. 
Näihin kuuluvat liiketoimintamallit, 
teollinen symbioosi, 
tuotepalvelujärjestelmät, tuotesuunnittelu, 
elinkaariajattelu ja kehdosta kehtoon -
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lähestymistapa. Tavoitteena on parantaa 
resurssitehokkuutta vähentämällä 
absoluuttisesti mitattuna tuotantopanoksia, 
jätettä ja vaarallisten aineiden päästöjä 
arvoketjussa sekä edistää uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja resurssien korvaamista. 
Pääasiassa pyritään helpottamaan 
teollisuuden ja etenkin pk-yritysten 
siirtymistä tutkimuksesta markkinoille aina 
prototyyppien kehittelystä niiden 
markkinoille saattamiseen ja replikointiin. 
Ekoinnovoijien verkottumisella pyritään 
myös lisäämään osaamisen jakamista ja 
liittämään tarjonta paremmin kysyntään.

lähestymistapa. Tavoitteena on parantaa 
resurssitehokkuutta vähentämällä 
absoluuttisesti mitattuna tuotantopanoksia, 
jätettä ja vaarallisten aineiden päästöjä 
arvoketjussa sekä edistää uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja resurssien korvaamista. 
Pääasiassa pyritään helpottamaan 
teollisuuden ja etenkin pk-yritysten 
siirtymistä tutkimuksesta markkinoille aina 
prototyyppien kehittelystä niiden 
markkinoille kohtuulliseen hintaan 
saattamiseen ja replikointiin. 
Ekoinnovoijien verkottumisella pyritään 
myös lisäämään osaamisen jakamista ja 
liittämään tarjonta paremmin kysyntään.

Or. it

Tarkistus 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

ilmastopalvelujen edistämiseen, 
digitaalitekniikan käytön tukemiseen 
satelliittien avulla tapahtuvassa 
vesivarojen valvonnassa, seurannassa ja 
hallinnoinnissa ja uusien 
mahdollisuuksien luomiseen 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – osa III – 5.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.3 a Seuraavan sukupolven 
vesijärjestelmien kehittäminen

Euroopassa tarvitaan kipeästi 
yhdennettyjä innovatiivisia 
vesijärjestelmiä. Vesiala on erittäin tärkeä 
terveen yhteiskunnan, kukoistavan 
talouden ja vihreiden ekosysteemien 
kannalta. Ilmastonmuutos vaikuttaa 
voimakkaasti veden kiertoon, tekee sen 
malleista vaikeammin ennustettavia ja 
muuttaa huomattavasti nykyisiä 
vesivarojamme. Euroopalla on edessään 
(sekä jäteveden että juomavesihuollon 
osalta) ikääntyvään vesi-infrastruktuuriin 
ja vesivarojen hallinnointiin liittyviä 
haasteita, kuten vesipulan lisääntyminen, 
(kaupunkien) tulvariskin lisääntyminen, 
veden pilaantuminen sekä kasvava ja 
eriytyneempi vedenkäyttö. 
Vesijärjestelmiin tehtävät investoinnit 
ovat suuria, ja niistä saadaan tuottoa 
vasta pitkän ajan kuluttua.
Tutkimus- ja innovointitoimissa 
keskitytään kaupunki- ja 
maaseutualueisiin, teollisuuteen ja 
monialaisiin teemoihin ja niissä 
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painotetaan seuraavia seikkoja:
5.3.1. Tuodaan turvallista ja edullista 
vettä kaikkien ulottuville ja samalla 
varmistetaan, että riittävästi vettä jää 
ympäristön tarpeisiin. 
Kaupungistumisen etenemisen 
seurauksena kaupunkien 
vesienhallintaan kohdistuu kasvavia 
paineita (yli neljän viidesosan EU:n 
jäsenvaltioiden väestöstä ennustetaan 
asuvan kaupunkialueilla vuoteen 2050 
mennessä). Maaseutualueilla on monia 
haasteita, jotka liittyvät maatalouden 
tarvitsemaan veteen, pilaantumisen 
estämiseen ja jätevesihuoltoon sekä 
juomaveteen. On tarpeen laatia 
yhdennetty lähestymistapa, jonka ytimessä 
on kaupunkien vedenkierto ja johon 
osallistuvat kaikki vesialan haasteisiin 
vaikuttavat loppukäyttäjät ja sidosryhmät.
5.3.2 Päästään siihen, että vesivarojen 
väheneminen ei ole enää sidoksissa 
taloudellisen toiminnan tasoon keskeisillä 
EU:n sektoreilla (mukaan lukien energia, 
maatalous ja kemikaalit).

Teollisuuden prosesseja, tieto- ja 
viestintäteknologian sovelluksia ja uutta 
teknologiaa (keskeiset mahdollistavat 
teknologiat) koskevat innovaatiot 
pienentävät kustannuksia ja vähentävät 
energian tarvetta ja saastumista. 
5.3.3 Säilytetään ja edistetään vesistöjen 
hyvää tilaa kaikilla EU:n vesistöalueilla 
sekä veden määrän, laadun ja käytön 
kannalta että vesivaroihin kohdistuvien 
kovenevien paineiden kannalta.

5.3.4 Euroopan vesiala 
maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa
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Or. en

Tarkistus 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 200
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – III osa – 6.3 kohta – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia ja ihmisen tai 
luonnon aiheuttamista onnettomuuksista 
johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä 
uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia 
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
energian, liikenteen, terveydenhoidon, 

Euroopan unioniin, sen kansalaisiin ja 
kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu 
monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten 
rikollisuutta, terrorismia, laitonta 
maahanmuuttoa ja ihmisen tai luonnon 
aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia 
suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat 
voivat ylittää maiden rajat, ja niiden 
kohteet voivat olla fyysisiä tai 
kyberavaruudessa. Esimerkiksi 
julkisviranomaisten ja yksityisten tahojen 
internetsivustoihin kohdistuvat 
hyökkäykset heikentävät kansalaisten 
luottamusta, ja niillä voi myös olla vakavia 
seurauksia keskeisillä aloilla kuten 
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rahoituksen tai televiestinnän aloilla. energian, liikenteen, terveydenhoidon, 
rahoituksen tai televiestinnän aloilla.

Or. it

Tarkistus 201
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 202
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 203
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi

Liite 1 – IV osa – 3.3 kohta – 1 kappale ‒ johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

JRC keskittyy 20/20/20-ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin ja unionin 
pyrkimyksiin siirtyä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 
mennessä tutkimalla seuraavia 
teknologisia ja sosiaalistaloudellisia 
näkökohtia:

JRC keskittyy 20/20/20-ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin tutkimalla seuraavia 
teknologisia ja sosiaalistaloudellisia 
näkökohtia:

Or. it

Perustelu

Nimensä mukaisesti ohjelma ulottuu vain vuoteen 2020, samoin kuin Eurooppa 2020 
-strategia ja 20/20/20-tavoite muutenkin. Myöhempien vuosikymmenien mahdollisiin 
skenaarioihin viittaamisen sijaan on parempi keskittyä vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tarkistus 204
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


