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LYHYET PERUSTELUT

Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteena on panna täytäntöön 
innovaatiounioni-lippulaivahanke, keskittyä nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä 
vahvistaa alhaalta ylös ja ylhäältä alas tapahtuvan tutkimuksen sekä kaupallistamisen välisiä 
yhteyksiä, kuten ohjelman kanssa annetussa komission tiedonannossa mainitaan. Lisäksi 
pyritään edelleen yksinkertaistamaan ja lisäämään pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista. Yhteiskunnallisista haasteista monet ovat ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan toimialaan liittyviä, esimerkiksi ilmasto, 
resurssitehokkuus, puhdas energia ja liikenne, terveys ja elintarviketurva. Valmistelija 
suhtautuu komission ehdotuksiin erittäin myönteisesti, mutta toivoo, että joihinkin 
käsiteltyihin näkökohtiin paneuduttaisiin enemmän.
Käsiteltävänä olevassa lausunnossa valmistelija piti kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
parhaana tapana lisätä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ensisijaisina pitämien tavoitteiden ja toimien painoarvoa. Tämä ensimmäinen 
mietintö olisi myös nähtävä keskustelunavauksena tästä monimutkaisesta ohjelmasta, jolla on 
ratkaiseva merkitys kestävän ja ympäristön huomioon ottavan talouskasvun lisäämiselle 
Euroopan unionissa siten, että samalla edistetään tervettä yhteiskuntaa. 
Lausunnossa keskitytään pääasiassa yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ehdotetaan joidenkin 
terveyteen, elintarviketurvallisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvien näkökohtien 
vahvistamista.

Terveys 
Kun pidetään mielessä se huomattava lisäarvo, jonka kantasolututkimus tuo innovatiivisiin 
hoitomuotoihin esimerkiksi regeneratiivisessa hoidossa, sitä olisi tuettava edelleen ja etsittävä 
olemassa olevia vaihtoehtoja alkioiden kantasoluille, ja tässä yhteydessä olisi kuitenkin 
pidettävä mielessä eettiset huolenaiheet. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota sairauksien 
hoitoa koskevaan tutkimukseen ja innovointiin. Infektiosairauksia ja harvinaisia sairauksia 
koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen myönnettävää julkista rahoitusta olisi lisättävä, ja 
tietämyksen jakamista olisi edistettävä. Potilaiden tarpeiden olisi ohjattava terveysalan 
innovointia ja T&K-rahoitusta. Lisäksi olisi myönnettävä tarpeeksi rahoitusta 
ympäristöterveyttä koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innovointiin. 

Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvaan liittyviä yhteiskunnallisia haasteita ehdotetaan lavennettaviksi niin, että ne 
kattaisivat kaikki elintarviketurvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 

Ilmasto ja ympäristö 
Olisi seurattava säännöllisesti ja tehokkaasti, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat ovat tasapainossa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Olisi lisättävä 
uusiutuville energiamuodoille annettavaa tukea. Uusiutuvien energiamuotojen tehokkuuden 
lisääminen voi tehdä niistä taloudellisesti houkuttelevampia ja torjua samalla 
ilmastonmuutosta sekä vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja edistää vähän 
hiilidioksidipäästöjä synnyttävää taloutta. 

Horisontti 2020 -puiteohjelma on ratkaisevan tärkeä, ja se voisi auttaa EU:ta vähentämään 
entisestään ympäristön ja terveyden kannalta haitallisia kaasu- ja hiukkaspäästöjä 
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aiheuttamatta minkäänlaisia rasitteita teollisuudenaloille tai jäsenvaltioille. 

Horisontaaliset näkökohdat 
Innovaatiounionia ja tutkimuksen tehostamista koskevien lippulaiva-aloitteiden tavoitteet on 
kytkettävä paremmin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ja tämä on sisällytetty lausuntoon. 
Jotta tutkimusta ja kehittämistä sekä innovointia koskevista hankkeista saataisiin paras 
mahdollinen hyöty kaikkialla EU:ssa, olisi seurattava tarkasti, että Horisontti 2020 
-puiteohjelma täydentää muuta EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusta. Lisäksi ehdotetaan pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumisen lisäämistä, sillä pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
edistää ympäristön huomioon ottavaa ja kestävää talouskasvua. Lisäksi mietinnössä puututaan 
yhteen tärkeään näkökohtaan, joka koskee Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoa mittaavia suorituskykyindikaattoreita. 
Muut tarkistukset, jotka koskevat tutkimusmäärärahojen jakautumista ja innovaatioketjun 
tavoitteita sekä yksinkertaistamista, on jätetty käsiteltäviksi sen jälkeen, kun ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on keskustellut myöhemmin 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PA\900001FI.doc 5/35 PE487.909v01-00

FI

rahoittamien toimien ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettavien toimien 
välillä ja mahdollisuuksien mukaan 
kansallisella tasolla tuettujen toimien 
sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yhteydessä tuettujen toimien välillä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa;

(c) siirrytään käyttämään luotettavaa, 
kestävää ja kilpailukykyistä 
energiajärjestelmää resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa erityisesti 
uusiutuvien energiamuotojen alalla 
tehtävän innovoinnin kautta;

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuorat 
toimet toteutetaan varainhoitoasetuksessa 
säädetyillä rahoitusmuodoilla, ennen 
kaikkea avustuksilla, palkinnoilla, 
hankinnoilla ja rahoitusvälineillä. Kaikkia 
rahoitusmuotoja käytetään joustavalla 
tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yleisissä ja erityistavoitteissa. Niiden 
käyttö määräytyy kyseessä olevan 
erityistavoitteen tarpeiden ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuorat 
toimet toteutetaan varainhoitoasetuksessa 
säädetyillä rahoitusmuodoilla, ennen 
kaikkea avustuksilla, palkinnoilla, 
hankinnoilla ja rahoitusvälineillä. Kaikkia 
rahoitusmuotoja käytetään joustavalla 
tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yleisissä ja erityistavoitteissa. Niiden 
käyttö määräytyy kyseessä olevan 
erityistavoitteen tarpeiden ja 



PE487.909v01-00 6/35 PA\900001FI.doc

FI

ominaispiirteiden perusteella. ominaispiirteiden perusteella. Pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä rahoitettaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
määrärahojen saamista ja tietojen 
toimittamisvelvoitteita koskevien 
menettelyjen yksinkertaistamiseen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja.

Erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että innovoinnin osalta 
noudatetaan laajaa lähestymistapaa. Tämä 
ei rajoitu pelkästään uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen tieteellisten ja 
teknologisten läpimurtojen avulla, vaan 
siihen kuuluu muitakin seikkoja, kuten 
olemassa olevan teknologian käyttö uusissa 
sovelluksissa, jatkuva kehitys sekä ei-
tekninen ja sosiaalinen innovointi. Vain 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla 
voidaan samanaikaisesti ratkaista 
yhteiskunnalliset haasteet ja luoda uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja 
tuotannonaloja. Horisontti 2020 
-rakenteen olisi oltava joustava, jotta 
voidaan järjestää yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia, jotka järjestetään ja rahoitetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman eri 
haasteiden ja osien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä on mahdollisuus 
esittää valitsemiaan läpimurtoratkaisuja.

Erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden 
sekä mahdollistavien ja 
teollisuusteknologioiden osalta korostetaan 
sellaisten toimien tukemista, jotka 
operoivat lähellä loppukäyttäjiä. Tällaisia 
ovat esim. demonstrointi, pilottitoimet ja 
konseptin toimivuuden osoittaminen. 
Niihin kuuluvat soveltuvin osin myös 
sosiaalisen innovoinnin tukeminen sekä 
standardoinnin valmistelun, esikaupallisten 
hankintojen, innovatiivisten ratkaisujen 
hankintojen, standardoinnin ja muiden 
käyttäjäkeskeisten toimenpiteiden 
kaltaisten kysyntäpuolen lähestymistapojen 
tukeminen, jotta innovatiiviset tuotteet ja 
palvelut saataisiin levitettyä nopeammin 
markkinoille. Lisäksi kaikkien näiden 
haasteiden ja teknologioiden osalta jätetään 
riittävästi liikkumavaraa alhaalta ylöspäin 
etenevälle lähestymistavalle ja tarjotaan 
avoimia, kevyitä ja nopeita järjestelyjä, 
jotta Euroopan parhailla tutkijoilla, 
yrittäjillä ja yrityksillä, erityisesti pienillä 
ja keskisuurilla yrityksillä, on 
mahdollisuus esittää valitsemiaan 
läpimurtoratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana asetetaan 
yksityiskohtaiset painopisteet. Tämä 
mahdollistaa tutkimuksen strategisen 
ohjelmasuunnittelun, jossa käytetään 
hallinnointitapaa, joka seuraa läheisesti 
poliittista kehitystä mutta joka samalla 
ylittää perinteisten alakohtaisten 
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toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. kestävyys, 
ilmastonmuutos sekä meritieteet ja 
-teknologia.

toimintatapojen rajat. Tällainen toiminta 
perustuu vankkoihin todisteisiin, 
analyyseihin ja ennusteisiin. Toiminnan 
edistymistä mitataan vahvoilla 
suorituskykyindikaattoreilla. Tällainen 
monialainen lähestymistapa 
ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin 
mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityistavoitteiden välillä ja niihin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisen. Tällaisia 
haasteita ovat esim. resurssitehokkuus, 
kestävyys, ilmastonmuutos sekä meritieteet 
ja -teknologia.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, näyttöön pohjautuvan 
liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.

Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet 
sisältyvät myös olennaisena osana 
toimintoihin, joita tarvitaan kunkin 
yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi. Niihin 
kuuluvat terveyttä määrittävien tekijöiden 
ymmärtäminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden 
optimointi, maaseutualueiden valmiuksia 
kehittävien politiikkojen tukeminen ja 
kuluttajien tietoisten valintojen 
edistäminen, vahvojen päätösten tekeminen 
energiapolitiikasta ja kuluttajaystävällisen 
eurooppalaisen sähköverkon 
varmistaminen, uusiutuvien 
energiamuotojen edistäminen, näyttöön 
pohjautuvan liikennepolitiikan ja liikenteen 
ennustettavuuden tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
mukautusstrategioiden tukeminen, 
resurssitehokkuusaloitteet sekä vihreään ja 
kestävään talouteen tähtäävät toimenpiteet.
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Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) hi-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjumiseen tähtääviä lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevien kliinisten 
tutkimusten osalta;

(a) jatketaan Euroopan ja kehitysmaiden 
välistä kliinisten tutkimusten 
yhteistyökumppanuutta (EDCTP2) 
hi-viruksen, malarian ja tuberkuloosin sekä 
laiminlyötyjen sairauksien torjumiseen 
tähtääviä lääketieteellisiä toimenpiteitä 
koskevien vaiheiden I–IV kliinisten 
tutkimusten osalta, myönnetään siihen 
riittävästi rahoitusta ja laajennetaan se 
koskemaan myös muita kehittyviä alueita;
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Or. en

Perustelu

Köyhyyteen liittyviä ja laiminlyötyjä sairauksia sekä yhtäaikaisesti esiintyviä tartuntoja on 
myös Afrikan ulkopuolisissa kehitysmaissa (esimerkiksi Chagasin tauti Latinalaisessa 
Amerikassa tai leishmaniaasi Aasiassa), joten maantieteellistä soveltamisalaa olisi hyvä 
laajentaa. Tämä varmistaisi myös sen, että voidaan käyttää muualla tehdyn tutkimuksen 
synergiavaikutuksia, jotta terveydenhoitoon liittyvät tuotteet saataisiin nopeammin saataville. 
Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuuteen (EDCTP) olisi myös 
myönnettävä riittävät määrärahat, jotta voidaan varmistaa sen tehokkuus.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020 
-strategian ja innovaatiounionin 
tavoitteiden edistäminen edellyttää 
ratkaisuja, jotka ovat luonteeltaan 
monitieteellisiä ja jotka koskevat sen 
vuoksi useita Horisontti 2020 -
puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyy 
erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan 
tällaisia monialaisia toimia esim. 
niputtamalla niiden budjetit yhteen. Tällöin 
on esim. mahdollisuus siihen, että 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
osalta sovelletaan rahoitusvälineitä ja pk-
yrityksille kohdennettua välinettä koskevia 
säännöksiä.

Monissa tapauksissa Eurooppa 2020 
-strategian ja innovaatiounionin sekä 
resurssitehokkuuden tavoitteiden 
edistäminen edellyttää ratkaisuja, jotka 
ovat luonteeltaan monitieteellisiä ja jotka 
koskevat sen vuoksi useita Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityistavoitteita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyy 
erityisiä säännöksiä, joilla kannustetaan 
tällaisia monialaisia toimia esim. 
niputtamalla niiden budjetit yhteen. Tällöin 
on esim. mahdollisuus siihen, että 
yhteiskunnallisten haasteiden sekä 
mahdollistavien ja teollisuusteknologioiden 
osalta sovelletaan rahoitusvälineitä ja 
pk-yrityksille kohdennettua välinettä 
koskevia säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Tämä on 
välttämätöntä, jotta eurooppalainen 
tutkimusalue voisi lujittua ja jotta 
innovaatiounionilla, digitaalistrategialla ja 
muilla EU 2010 -lippulaiva-aloitteilla 
voitaisiin saavuttaa tuloksia. Lisäksi 
vastuullinen tutkimus ja innovointi 
edellyttävät, että parhaisiin ratkaisuihin 
päästään sellaisten kumppanien välisellä 
yhteistoiminnalla, joilla on eri näkökohdat 
mutta samat edut.

Jotta kestävä kasvu olisi mahdollista 
Euroopassa, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden on toimittava 
mahdollisimman hyvin. Tämä on 
välttämätöntä, jotta eurooppalainen 
tutkimusalue voisi lujittua ja jotta 
innovaatiounionilla, resurssitehokkaalla 
Euroopalla, digitaalistrategialla ja muilla 
EU 2010 -lippulaiva-aloitteilla voitaisiin 
saavuttaa tuloksia. Lisäksi vastuullinen 
tutkimus ja innovointi edellyttävät, että 
parhaisiin ratkaisuihin päästään sellaisten 
kumppanien välisellä yhteistoiminnalla, 
joilla on eri näkökohdat mutta samat edut.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tuotekehityskumppanuudet voivat olla suureksi avuksi köyhyyteen liittyvien ja laiminlyötyjen 
sairauksien kohdalla. Nämä sairaudet koettelevat pääasiassa köyhempien maiden väestöä, 
mikä vähentää lääkeyritysten intoa kehittää innovatiivisia tuotteita näistä sairauksista 
kärsiville ihmisille. Horisontti 2020 -puiteohjelma voi omalta osaltaan edistää tämän 
markkinoilla olevan epäkohdan korjaamisesta.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I – II osa – 1.3 kohta – 1.3.5 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uusiutuvien energiamuotojen 
tehokkuutta lisäävät materiaalit. 
Sellaisten uusien tuotteiden ja sovellusten 
kehittäminen, jotka lisäävät uusiutuvien 
energiamuotojen, esimerkiksi 
aurinkosähkön, aurinkolämmön ja 
tuuliturbiinien, tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

Vankkaan näyttöön perustuvalla 
tehokkaalla terveyden edistämisellä 
ehkäistään tauteja ja parannetaan 
hyvinvointia kustannustehokkaasti. 
Terveyden edistämistä ja tautien 
ehkäisemistä varten on tunnettava terveyttä 
määrittävät tekijät ja käytössä on oltava 
riskitekijöitä torjuvien käyttäytymiseen 



PA\900001FI.doc 13/35 PE487.909v01-00

FI

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

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

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Infektiosairauksien, köyhyyteen liittyvien 
ja laiminlyötyjen sairauksien tutkimuksen 
puutteisiin on puututtava potilaiden 
tarpeiden mukaisella tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnalla. Tukemalla 
innovatiivisia maailmanlaajuisia 
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kumppanuuksia ennaltaehkäisyä, 
diagnosointia ja hoitoa koskevien 
välineiden kehittämiseksi voidaan 
vauhdittaa huipputasoista tiedettä ja 
unioni pystyy noudattamaan 
maailmanlaajuisia sitoumuksiaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus Horisontti 2020 -ohjelman perustamista koskevaan asetukseen esitettyjen 
tarkistusten kanssa (COM(2001)0809). Infektiosairaudet ja köyhyyteen liittyvät sairaudet 
ovat edelleen haaste EU:lle ja erityisesti köyhemmille maille. Näillä aloilla tehtävästä 
tutkimuksesta olisi hyötyä sekä EU:lle että kehitysmaille, ja se olisi johdonmukaista EU:n 
ulkoisten toimien kanssa.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

Terveyttä määrittävät tekijät on tunnettava 
paremmin, jotta saadaan tehokkaaseen 
terveyden edistämiseen ja tautien 
ehkäisyyn tarvittavaa tieteellistä näyttöä. 
Sen avulla voidaan myös kehittää kattavat 
terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, 
joita käytetään unionissa ja 
maailmanlaajuisesti. Käyttäytymiseen 
(myös elintapoihin), sosioekonomiaan ja 
genetiikkaan liittyviä riskitekijöitä 
tutkitaan niiden laajimmassa 
merkityksessä. Menetelmiin kuuluu muun 
muassa pitkäaikaistutkimus, jossa tutkitaan 
kohortteja ja niiden yhteyksiä 
biopankeista, omiikka-tutkimuksesta ja 
muilla menetelmillä saatuihin tietoihin. 

Or. en

Perustelu

Sairaudet koskettavat ihmisiä rajojen yli. EU:n tutkimustoiminta ja erityisesti kansainvälisen 
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yhteistyön puitteissa toteutettu tutkimus hyödyttää paitsi unionin myös koko maailman 
väestöä. 

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Sairaudet koskettavat ihmisiä rajojen yli. EU:n tutkimustoiminta ja erityisesti kansainvälisen 
yhteistyön puitteissa toteutettu tutkimus hyödyttää paitsi unionin myös koko maailman
väestöä. 
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.1. a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1. a. Ympäristöterveys
Terveyttä ja hyvinvointia määrittävät 
ympäristötekijät sekä välitysmekanismit 
on tunnettava paremmin, jotta saadaan 
terveyden suojelua koskeviin tehokkaisiin 
strategioihin tarvittavaa tieteellistä 
näyttöä ja tietoa unionin ohjelmia ja 
politiikkoja varten. Olisi laadittava 
sellaiset ympäristöterveysindikaattorit, 
jotka voivat täydentää muita kehitteillä 
olevia terveysindikaattoreita. 
Ympäristötekijöitä, joita ovat muun 
muassa ilmastonmuutos ja ammatti, 
tutkitaan. Menetelmiin kuuluu muun 
muassa ihmisillä tehtävät lyhytaikaiset 
tutkimukset sekä pitkäaikaistutkimus, 
jossa tutkitaan kohortteja ja niiden 
yhteyksiä ympäristötietokannoista ja 
biopankeista, omiikka-tutkimuksesta ja 
muilla menetelmillä saatuihin tietoihin.
Jotta erityisesti ympäristön merkitys 
terveyttä määrittävänä tekijänä koko 
elinkaaren ajan raskaudesta ja 
lapsuudesta varttuneempaan ikään 
saakka tunnettaisiin paremmin, tarvitaan 
yhdennettyä molekyylibiologista, 
altistumisen arviointiin liittyvää, 
epidemiologista ja toksikologista 
tutkimusta terveyden ja ympäristön 
välisten yhteyksien selvittämiseksi. 
Ympäristöterveystutkimuksissa olisi 
tutkittava kemikaaleja ja kemikaalien 
vaikutustapoja, altistumista sekä saasteille 
että muille ympäristöön ja säähän 
liittyville stressitekijöille (joihin kuuluvat 
muun muassa ilman saastuminen, veden 
ja maaperän saastuminen, melu, 
lämpötila, valosaaste, säteily, 
elintarvikkeiden saastuminen ja ihmisen 
toiminnassa syntyneet nanopartikkelit) ja 
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hyödyille (joihin kuuluvat muun muassa 
viheralueet, vaihtoehtoiset 
liikennemuodot sekä 
kaupunkisuunnittelu) sekä eläinkokeiden 
vaihtoehtoja. Altistumisen arviointiin 
tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, 
joissa hyödynnetään omiikkaan ja 
epigenetiikkaan perustuvia uuden 
sukupolven biomerkkiaineita, ihmisten 
biomonitorointia, henkilökohtaisia 
altistumisarviointeja ja mallintamista, 
joka yhdistää sosioekonomiset ja 
käyttäytymistieteelliset tekijät yhdistyneen, 
kumulatiivisen ja yllättävän altistumisen 
sekä niiden terveysvaikutusten 
ymmärtämiseksi. Terveysongelmien ja 
ympäristötiedon välisten yhteyksien 
parantamista edistyneiden 
tietojärjestelmien avulla tuetaan.
Näin voidaan arvioida nykyisiä ja 
kaavailtuja toimintapolitiikkoja ja 
ohjelmia ja antaa terveyden 
ympäristönäkökohtiin liittyvää 
toimintapoliittista tukea. Voidaan kehittää 
ja arvioida parempia ympäristöön 
vaikuttavia toimenpiteitä, jotta voidaan 
arvioida niiden vaikutusta terveyteen ja 
hyvinvointiin.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.4. kohta – 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 

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 
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näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa.

näkökohtia sairausprosesseissa, 
tavanomaisen vaihtelun ja tautien 
uudelleenluokitus molekyylitietojen 
perusteella mukaan luettuna, sekä 
validoimaan ja käyttämään 
tutkimustuloksia kliinisissä sovelluksissa. 
Translaatiotutkimuksen hankkeita, joiden 
tavoitteena on laboratoriolöydösten 
muuntaminen nopeammin ja 
tehokkaammin kliinisiksi sovelluksiksi, 
olisi tuettava erityisesti aloilla, joilla on 
suuria puutteita, esimerkiksi 
hematologian/onkologian ja harvinaisten 
sairauksien alalla.

Or. en

Perustelu

Translaatiotutkimus, joka perustuu ei-vaiheittaiseen lähestymistapaan, helpottaa 
laboratoriolöydösten muuntamista kliinisiksi sovelluksiksi nopeammin ja tehokkaammin, mikä 
parantaa terveydenhuollon tuloksia. Tämä edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta 
laboratoriotulosten ja kliinisten tutkimustulosten välillä lääkkeen kehityksen kaikissa eri 
vaiheissa. Translaatiotutkimukseen on keskityttävä erityisesti monimutkaisten sairauksien 
yhteydessä, missä julkisen rahoituksen tarve on suuri, esimerkiksi hematologian/onkologian 
ja harvinaisten sairauksien alalla. 

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.5. Parempien ehkäisevien rokotteiden
kehittäminen

1.5. Parempien ehkäisevien välineiden
kehittäminen

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, esimerkiksi 
köyhyyteen liittyviin sairauksiin, joista 
voidaan mainita hi-virus/aids, 
tuberkuloosi, malaria ja laiminlyödyt 
sairaudet. Samoin tietämystä sairauden 
tärkeimmistä riskitekijöistä sekä 
käyttäytymistiedettä voidaan käyttää 
sellaisten tehokkaiden ennaltaehkäisevien 
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strategioiden laatimiseen, joilla puututaan 
kyseisiin riskitekijöihin ja pyritään 
edistämään terveellisiä elintapoja. 
Mahdollisuudet vähentää kroonisten 
sairauksien aiheuttamaa rasitetta tätä 
kautta ovat valtavat. Tämä edellyttää, että 
tauteja ja sairausprosesseja ja niitä 
seuraavia epidemioita ymmärretään 
paremmin, sekä kliinisiä tutkimuksia ja 
niihin liittyvää tutkimusta.

Or. en

Perustelu

Tehokkaiden ennaltaehkäisevien rokotteiden kehittäminen köyhyyteen liittyviin sairauksiin, 
joista voidaan mainita hi-virus/aids, on kustannustehokkain ratkaisu kyseisten sairauksien 
torjuntaan, sillä rokotteet tulevat terveydenhuoltojärjestelmille jatkuvaa hoitoa halvemmaksi. 
Tällä alalla tehtävästä tutkimuksesta koituu valtava hyöty kyseisistä sairauksista kärsivälle 
väestölle sekä EU:ssa että muualla maailmassa, joten sitä olisi kannustettava.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.6 kohta

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. Tätä varten tukea 
myönnetään muun muassa 
lääketieteellisen kuvantamisen 
jatkokehitykseen. Myös potilaiden 
säteilysuojeluun kiinnitetään huomiota.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.8 kohta

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. Monivaiheisia ja yksilöllisiä 
hoitoja olisi kehitettävä, ja lääkkeiden ja 
hoitomuotojen saatavuus 
mahdollisimman moniin sairauksiin olisi 
varmistettava. Lääketieteellisiä laitteita 
sekä apuvälineitä ja -järjestelmiä olisi 
kehitettävä. Palliatiivista hoitoa olisi 
parannettava. Tarttuvien, harvinaisten, 
köyhyyteen liittyvien, laiminlyötyjen, 
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.

Or. en

Perustelu

Köyhyyteen liittyvät sairaudet eivät ole yksin köyhempien maiden ongelma, vaan ne koskevat 
myös joitakin EU:n osia, missä tuberkuloosi-, hi-virus/aids-, malaria- ja tuhkarokkotapausten 
määrä on merkittävä. Kyseisten sairauksien seurantaan ja valvontaan soveltuvien välineiden 
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kehittämisen olisi tästä syystä oltava yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman painopiste.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.12a. Lisääntymisterveys
Tutkimusta olisi tehtävä, jotta voidaan 
kehittää tehokkaampia keinoja 
lisääntymisterveyden ongelmien 
ehkäisyyn, diagnosointiin ja hallintaan. 
Tutkimuksessa keskitytään esimerkiksi 
hedelmättömyyden, myös synnynnäisen 
hedelmättömyyden, syihin ja muihin 
lisääntymisterveyden ongelmiin.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 1.16 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voitaisiin vastata Euroopan 
terveydenhoitoalan tulevaisuuden 
haasteisiin ja turvata edellä mainitut 
tavoitteet, tämän alan tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan olisi osoitettava 
riittävästi unionin rahoitusta. Tätä varten 
vähintään 12 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista olisi osoitettava 
tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2 kohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

ELINTARVIKETURVA, KESTÄVÄ 
MAATALOUS, MERIEN JA
MERENKULUN TUTKIMUS JA
BIOTALOUS

ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUS JA
ELINTARVIKETURVA, KESTÄVÄ 
MAATALOUS, MERIYMPÄRISTÖ JA 
BIOTALOUS

Or. en

Perustelu
Selvennetään, että tämän haasteen piiriin kuuluu myös elintarvikkeiden turvallisuus eikä 
pelkästään elintarviketurva, joka on jokseenkin rajoittava käsite. Sama pätee 
meriympäristöön, joka on alkuperäistä ilmaisua laajempi.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.2 kohta

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 

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
noudattamalla eri alojen yhteistä 
lähestymistapaa, johon kuuluu useita 
toimijoita, mukaan lukien maanviljelijät 
ja elintarviketeollisuudessa toimivat 
pk-yritykset, tekniikan kehittäjät ja 
ympäristönsuojelijat, ja 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 



PA\900001FI.doc 23/35 PE487.909v01-00

FI

kuluttajaneuvonnalla ja 
elintarviketeollisuuden innovoinneilla, c) 
vähentämään veden ja energian kulutusta 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
kuljetuksessa ja jakelussa sekä d) 
vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

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) vähentämään elintarvikejätteiden määrää 
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 2.2.2 kohta

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 

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. 
Tuetaan toimia, joilla annetaan tietoa 
ruokaohjeiden muuttamiseksi terveellistä 
ruokavaliota edistäviksi. Terveyden ja 
hyvinvoinnin parantumiseen johtavat 
ruokavalioratkaisut ja innovaatiot 
selvitetään. Tähän sisältyy yksilöllisiä 
terveys- ja ravitsemustarpeita vastaavien 
ruokavalioiden suunnittelu. Sikiöiden ja 
imeväisikäisten ravitsemusta sekä 
lapsuusajan ravitsemusta tutkitaan sen 
ymmärtämiseksi, miten ravinto vaikuttaa 
lasten kehitykseen ja terveyteen. 
Elintarvikkeiden ja rehujen kemiallista ja 
mikrobista saastumista, riskejä ja 
altistumista arvioidaan, seurataan, 
valvotaan ja jäljitetään läpi 
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parantuneilla elintarviketurvastandardeilla 
edistetään myös Euroopan 
elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn 
vahvistamista.

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.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja.
Energiatehokkuus voi näin osoittautua 
yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee.

Energialähteet ja kulutusmallit 
eurooppalaisessa teollisuudessa, 
liikenteessä, asumisessa ja kaupungeissa 
ovat pitkälti kestämättömiä, ja niistä 
aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia. Lähes 
päästöttömiin rakennuksiin ja erittäin 
tehokkaaseen teollisuuteen ja siihen, että 
yritykset, yksilöt, yhteisöt ja kaupungit 
omaksuisivat laajassa mittakaavassa 
energiatehokkaan lähestymistavan, 
tarvitaan paitsi teknologista edistystä myös 
muita kuin teknologisia ratkaisuja, kuten 
uusia neuvonta-, rahoitus- ja 
kysynnänhallintapalveluja.
Energiatehokkuus ja uusiutuvat 
energiamuodot ovat näin yksi
kustannustehokkaimmista tavoista 
vähentää energian kysyntää, jolloin 
energiansaannin varmuus lisääntyy, 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset vähenevät 
ja kilpailukyky paranee samalla kun 
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varmistetaan talouskasvu.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 3.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Tehokkaiden ja uudistuvien 
lämmitys-jäähdytys -järjestelmien 
potentiaalin hyödyntäminen

3.1.2. Tehokkaiden ja uudistuvien 
lämmitys-jäähdytys -järjestelmien 
potentiaalin hyödyntäminen

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen 
että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen 
uusien järjestelmien ja komponenttien 
tutkimusta ja demonstrointia (esimerkkinä 
sovellukset kuuman veden, sisätilojen 
lämmityksen ja jäähdytyksen hoitamisessa 
hajautetusti ja kaukolämmöllä). Tässä olisi 
oltava mukana erilaisia teknologioita: 
aurinkolämpö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön varastoinnissa, 
ja sekä lämmitykseen että jäähdytykseen 
käytettävien hybridijärjestelmien 
tehokkaiden yhdistelmien kehitystä ja 
käyttöönottoa on edistettävä. 

Huomattava osuus energiasta koko 
unionissa käytetään lämmitykseen tai 
jäähdytykseen, ja energiankysyntää 
voitaisiin selvästi vähentää kehittämällä 
tällä alalla kustannustehokkaita ja 
tehokkaita teknologioita ja systeemi-
integroinnin tekniikoita, kuten 
verkkoliitäntä, jossa on vakioidut kielet ja 
palvelut. Tähän tarvitaan sekä teolliseen, 
julkisen sektorin että kotitalouskäyttöön 
tarkoitettujen uusien järjestelmien ja 
komponenttien tutkimusta ja 
demonstrointia (esimerkkinä sovellukset 
kuuman veden, sisätilojen lämmityksen ja 
jäähdytyksen hoitamisessa hajautetusti ja 
kaukolämmöllä). Tässä olisi oltava mukana 
erilaisia teknologioita: aurinkolämpö, 
aurinkosähkö, geoterminen energia, 
biomassa, lämpöpumput, yhdistetty lämpö 
ja sähkö jne. Lisäksi niiden on täytettävä 
lähes päästöttömiä rakennuksia ja yhteisöjä 
koskevat vaatimukset. Keskitettyjen ja 
hajautettujen sovellusten osalta tarvitaan 
lisää läpimurtoja erityisesti uusiutuvista 
lähteistä saatavan lämmön ja sähkön
varastoinnissa, ja sekä lämmitykseen että 
jäähdytykseen käytettävien 
hybridijärjestelmien tehokkaiden 
yhdistelmien kehitystä ja käyttöönottoa on 
edistettävä. Aurinkolämmön ja 
aurinkosähkön tehokkuuden 
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parantamista on tutkittava lisää.

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat nyt 
lähes 40 prosenttia suuremmat kuin 
teollisuusvallankumouksen alussa, eivätkä 
ne ole viimeisen kahden miljoonan vuoden 
aikana koskaan olleet näin suuret. Muut 
kuin hiilidioksidikasvihuonepäästöt 
vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja niiden 
merkitys kasvaa. Jos ponnekkaisiin toimiin 
ei ryhdytä, ilmastonmuutos maksaa 
maailmalle vähintään 5 prosenttia BKT:stä 
joka vuosi – joidenkin skenaarioiden 
mukaan jopa 20 prosenttia. Varhaisten ja 
tehokkaiden toimien nettokustannukset sen 
sijaan voisivat jäädä noin yhteen 
prosenttiin BKT:stä vuosittain. Kahden 
celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi ja 
ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten 
välttämiseksi teollisuusmaiden on 
leikattava kasvihuonekaasupäästöjään 80–
95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna vuoteen 2050 mennessä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat nyt 
lähes 40 prosenttia suuremmat kuin 
teollisuusvallankumouksen alussa, eivätkä 
ne ole viimeisen kahden miljoonan vuoden 
aikana koskaan olleet näin suuret. Muut 
kuin hiilidioksidikasvihuonepäästöt ja 
-hiukkaset vaikuttavat 
ilmastonmuutokseen ja niiden merkitys 
kasvaa. Jos ponnekkaisiin toimiin ei 
ryhdytä, ilmastonmuutos maksaa 
maailmalle vähintään 5 prosenttia BKT:stä 
joka vuosi – joidenkin skenaarioiden 
mukaan jopa 20 prosenttia. Varhaisten ja 
tehokkaiden toimien nettokustannukset sen 
sijaan voisivat jäädä noin yhteen 
prosenttiin BKT:stä vuosittain. Kahden 
celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi ja 
ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten 
välttämiseksi teollisuusmaiden on 
leikattava kasvihuonekaasupäästöjään 
80-95 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna vuoteen 2050 mennessä.
Horisontti 2020 -puiteohjelma voisi auttaa 
unionia ylittämään 20 prosentin 
tavoitteen.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasupäästöjä, 
keskittyen sekä teknologisiin että muihin 
kuin teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
tuottamalla näyttöä tietoisia, varhaisia ja 
tehokkaita toimia ja tarvittavan toimivallan 
verkottumista varten.

Näillä toimilla pyritäänkin kehittämään ja 
arvioimaan innovatiivisia, 
kustannustehokkaita ja kestäviä 
sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteitä, 
jotka koskevat sekä hiilidioksidipäästöjä 
että muita kasvihuonekaasu- ja 
hiukkaspäästöjä, keskittyen sekä 
teknologisiin että muihin kuin 
teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
tuottamalla näyttöä tietoisia, varhaisia ja 
tehokkaita toimia ja tarvittavan toimivallan 
verkottumista varten.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmatonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, tavaroita ja 
infrastruktuureja ja varmistaa tehokkaan 
päätöksenteon. On oleellisen tärkeää 
parantaa tieteellistä tietämystä ilmastoon 
vaikuttavista tekijöistä, ilmastoprosesseista 
ja -mekanismeista sekä valtamerten, 
maaekosysteemien ja ilmakehän 
toiminnasta saadusta palautteesta. 
Ajallisesti ja alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja. 

Ilmatonmuutoksen syyt ja kehitys on 
tunnettava paremmin ja ilmastoennusteiden 
on oltava tarkempia, jotta yhteiskunta voi 
suojella ihmishenkiä, tavaroita ja 
infrastruktuureja ja varmistaa tehokkaan 
päätöksenteon. On oleellisen tärkeää 
parantaa tieteellistä tietämystä ilmastoon 
vaikuttavista tekijöistä, ilmastoprosesseista 
ja -mekanismeista sekä valtamerten, 
maaekosysteemien ja ilmakehän 
toiminnasta saadusta palautteesta. 
Ajallisesti ja alueellisesti aiheellisten 
ilmastoennusteiden parantamista tuetaan 
kehittämällä tarkempia skenaarioita ja 
malleja, myös täysin kytkettyjä 
maadoitusjärjestelmämalleja. 
Ilmastoennusteissa on otettava 
asianmukaisesti huomioon alueellisessa 
mallintamisessa edelleen olevat 
epävarmuustekijät, ilmaston ja 
otsonikerroksen välinen vuorovaikutus, 
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ilmastonmuutoksen kytkeytyminen ääri-
ilmiöihin sekä riskit, jotka liittyvät 
äkillisiin muutoksiin. Jotta voitaisiin 
saada luotettavampia ja pienemmälle 
alueelle rajoittuvia ilmastoskenaarioita ja 
-ennusteita, olisi toteutettava lisätoimia 
ilmastonmuutostutkimukseen käytettävien
yhteiseurooppalaisten 
suurteholaskentajärjestelmien 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.1.3 kohta

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. Tutkimuksissa 
voitaisiin paitsi ottaa huomioon 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen myös 
keskittyä sellaisiin strategioihin, jotka 
vaikuttavat ilmastoon nopeimmin 
(esimerkiksi fluorihiilivetyjen, noen ja 
alailmakehän otsonin vähennykset). 
Nämä nopean toiminnan strategiat 
voitaisiin panna täytäntöön pian, ja ne 
voisivat vaikuttaa ilmastoon muutamassa 
vuosikymmenessä. 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 
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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 35

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maapallon havainnoinnin ja seurannan 
valmiuksien, tekniikoiden ja 
tietoinfrastruktuurien on perustuttava 
edistyneeseen tieto- ja viestintätekniikkaan, 
avaruusteknologioihin ja mahdollistaviin
verkostoihin, kaukohavainnointiin, 
uudenlaisiin in situ -sensoreihin, 
liikkuviin palveluihin, viestintäverkkoihin, 
osallistaviin web-palveluvälineisiin ja 
parempaan tietotekniikan ja mallinnuksen 
infrastruktuuriin, jotta tarkkoja tietoja, 
ennustuksia ja ennusteita saadaan 
jatkuvasti hyvissä ajoin. Ilmaisen, avoimen 
ja rajoittamattoman yhteentoimivan tiedon 
saantia kannustetaan, samoin kuin 
tutkimustulosten tehokasta säilytystä, 
hallintaa ja jakamista.

Maapallon havainnoinnin ja seurannan 
valmiuksien, tekniikoiden ja 
tietoinfrastruktuurien on perustuttava 
edistyneeseen tieto- ja viestintätekniikkaan, 
avaruusteknologioihin ja mahdollistaviin
mittausverkostoihin (joissa yhdistetään 
kaukohavainnoinnin välineillä ja 
uudenlaisilla in situ -sensoreilla maan 
pinnalta tehtävät sekä lentokone- ja 
pallomittaukset), liikkuviin palveluihin, 
viestintäverkkoihin, osallistaviin web-
palveluvälineisiin ja parempaan 
tietotekniikan ja mallinnuksen 
infrastruktuuriin, jotta tarkkoja tietoja, 
ennustuksia ja ennusteita saadaan 
jatkuvasti hyvissä ajoin. Ilmaisen, avoimen 
ja rajoittamattoman yhteentoimivan tiedon 
saantia kannustetaan, samoin kuin 
tutkimustulosten tehokasta säilytystä, 
hallintaa ja jakamista.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimilla edistetään unionin osallistumista 
ja taloudellista avustusta monenvälisiin 
prosesseihin ja aloitteisiin, kuten 
hallitustenväliseen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC), biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevään 
hallitustenväliseen tiede- ja 
politiikkafoorumiin (IPBES) ja 
kaukokartoitusta käsittelevään ryhmään 
(GEO). Eurooppalaisen tutkimuksen 
tehokkuutta parannetaan muiden suurten 
julkisten ja yksityisten tutkimuksen 
rahoittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä, 
jolla edistetään maailmanlaajuista 
tutkimuksen hallinnointia.

Tutkimustoimilla edistetään unionin 
osallistumista monenvälisiin prosesseihin 
ja aloitteisiin, kuten hallitustenväliseen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC), biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevään hallitustenväliseen tiede- ja 
politiikkafoorumiin (IPBES) ja 
kaukokartoitusta käsittelevään ryhmään 
(GEO). Eurooppalaisen tutkimuksen 
tehokkuutta parannetaan muiden suurten 
julkisten ja yksityisten tutkimuksen 
rahoittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä, 
jolla edistetään maailmanlaajuista 
tutkimuksen hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiede- ja teknologiayhteistyöllä edistetään 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
maailmanlaajuista teknologiamekanismia 
ja helpotetaan teknologian kehitystä, 
innovointia ja siirtoa siten, että tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
lieventämistä. 

Tiede- ja teknologiayhteistyöllä edistetään 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
maailmanlaajuista teknologiamekanismia 
ja helpotetaan teknologian kehitystä, 
innovointia ja siirtoa siten, että tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
lieventämistä. Tiede- ja 
teknologiayhteistyöllä on myös valaistava 
Kioton ja Montrealin pöytäkirjojen välisiä 
synergiavaikutuksia, jotta voidaan 
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optimoida toimintavaihtoehdot 
esimerkiksi fluorihiilivetyjen kohdalla.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
Liite I – III osa – 5.6 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Instituutit voidaan mahdollisesti verkottaa, 
jotta niiltä saataisiin jatkuvia analyysejä 
tieteen ja teknologian edistyksestä 
unionissa ja sen suurissa kumppanimaissa 
ja suurilla kumppanialueilla, varhain 
selvityksiä uusien ympäristöteknologioiden 
ja -käytänteiden 
markkinamahdollisuuksista sekä 
ennakointeja tutkimukseen, innovointiin ja 
politiikkaan.

Voidaan mahdollisesti perustaa johtavista 
tiedemiehistä koostuva neuvoa-antava 
paneeli, jotta siltä saataisiin jatkuvia 
analyysejä tieteen ja teknologian 
edistyksestä unionissa, varhain selvityksiä 
uusien ympäristöteknologioiden ja
-käytänteiden markkinamahdollisuuksista 
sekä ennakointeja tutkimukseen, 
innovointiin ja politiikkaan.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite II – I osa – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Eri jäsenvaltioista tulevien rahoitusta 
saavien tutkijoiden lukumäärä

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Kaupallistettujen keksintöjen 
lukumäärä

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Osallistuvien pk-yritysten lukumäärä

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1 kohta – 1 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä

Or. en
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Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

– Edunsaajiin kuuluvien pk-yritysten 
lukumäärä

Or. en

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 3 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä

Or. en

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

Julkaisut vertaisarvioiduissa 
vaikutusvaltaisissa julkaisuissa erilaisten 

Poistetaan.
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yhteiskunnallisten haasteiden alalla

Or. en

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

– Kaupallistettujen keksintöjen 
lukumäärä

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Osallistuvien pk-yritysten lukumäärä 

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Saavutettujen innovaatiounionia ja 
resurssitehokkuutta koskevien 
tavoitteiden lukumäärä

Or. en
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Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vaikutus unionin BKT:n kasvuun

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
Liite II – III osa – 2 kohta – 2 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luotujen työpaikkojen lukumäärä

Or. en


