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LYHYET PERUSTELUT

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään panemaan täytäntöön Innovaatiounioni-
lippulaivahankkeen tavoitteet, keskittymään nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä 
vahvistamaan alhaalta ylös ja ylhäältä alas tapahtuvan tutkimuksen sekä kaupallistamisen 
välistä yhteyttä, kuten ohjelmaan liittyvässä komission tiedonannossa mainitaan. Lisäksi 
pyritään edelleen yksinkertaistamaan ja lisäämään pk-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 
kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Tässä lausunnossa valmistelija katsoi kokonaisvaltaisen lähestymistavan olevan paras tapa 
antaa lisävahvistusta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan painopisteille. Tämä ensimmäinen mietintö olisi myös nähtävä 
keskustelunavauksena tästä monimutkaisesta ohjelmasta, joka on ratkaisevan tärkeä kestävän 
ja ympäristön huomioon ottavan talouskasvun lisäämiseksi Euroopan unionissa edistäen 
samalla tervettä yhteiskuntaa.

Lausunnossa keskitytään pääasiassa yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ehdotetaan joidenkin 
terveyteen, elintarviketurvaan, ilmastoon ja ympäristöön liittyvien näkökohtien vahvistamista.

Terveys

Kun pidetään mielessä se huomattava lisäarvo, jonka kantasolututkimus tuo innovatiivisiin 
hoitomuotoihin esimerkiksi regeneratiivisen lääketieteen alalla, sitä olisi tuettava edelleen 
siten, että tutkitaan olemassa olevia vaihtoehtoja alkioiden kantasoluille ja otetaan huomioon 
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 
tutkimuksen ja kehittämisen rahoitusta. Lisäksi olisi myönnettävä tarpeeksi rahoitusta 
ympäristöterveydenhuoltoa 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.
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Horisontti 2020 -puiteohjelma on ratkaisevan tärkeä, ja se voisi auttaa EU:ta vähentämään 
entisestään ympäristön ja terveyden kannalta haitallisia kaasu- ja hiukkaspäästöjä 
aiheuttamatta minkäänlaisia rasitteita teollisuudenaloille tai jäsenvaltioille.

Horisontaaliset näkökohdat

Innovaatiounionia ja tutkimuksen tehostamista koskevien lippulaivahankkeiden 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 
pk-yritysten osallistumisen lisäämistä, sillä ne 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 ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytävän 
tulevan keskustelun jälkeen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei nimenomaisesti 
tue ihmisalkion kantasolujen käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Rahoitusta 
ei pitäisi antaa tutkimustoimille, jotka 
ovat kiellettyjä kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tietyssä jäsenvaltiossa kiellettyjä 

(25) Kantasoluhoidot ovat osoittaneet 
lisäarvonsa joissakin tapauksissa, 
erityisesti regeneratiivisessa 
lääketieteessä. Unionin olisi sen vuoksi 
edelleen tuettava tällaista tutkimusta.
Euroopan komissio kuitenkin tunnustaa 
eettiset huolenaiheet, joita ihmisalkion 
kantasoluilla tehtävä tutkimus herättää, 
eikä nimenomaisesti tue niiden käyttöä. 
Ihmisalkion tai aikuisen kantasolujen 
mahdollisesta käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
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tutkimustoimia ei pitäisi rahoittaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

arviointia. Hanketta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei pitäisi 
rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole antaneet 
sille tarvittavia hyväksyntöjä. Voi 
kuitenkin olla hyödyllistä tutkia nykyisiä 
vaihtoehtoja ihmisalkioiden kantasoluilla 
tehtävälle tutkimukselle, erityisesti 
napanuoran verestä saatavilla 
kantasoluilla ja indusoiduilla 
pluripotenteilla kantasoluilla tehtävää 
tutkimusta.

Or. en

Perustelu

Kantasolujen käyttöön perustuvat hoidot merkitsevät suurta tilaisuutta regeneratiiviselle 
lääketieteelle ja tiettyjen vakavien sairauksien hoidolle kuten diabetes tai jopa syöpä. 
Indusoidut pluripotentit kantasolut ja napanuoran verestä saatavat kantasolut voivat olla 
lupaava vaihtoehto eettisesti kiistanalaiselle kantasoluja koskevalle tutkimukselle. Näitä 
kahta vaihtoehtoista mahdollisuutta ei siksi pitäisi hylätä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuetaan tutkimustoimia, joilla pyritään 
myötävaikuttamaan tieteen kehitykseen ja 
samalla täysin noudattamaan kansallisen 
tason moninaisia bioeettisiä sääntöjä. 
Rahoitusta ei siksi pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Näitä säännöksiä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin tutkimustoimiin eikä ainoastaan 
kantasoluja koskevaan tutkimukseen.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten 
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita.

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten
terveys, koulutus, avaruus, ympäristö, 
kilpailukyky ja pk-yritykset, sisäinen 
turvallisuus, kulttuuri ja viestimet. 
Synergioita olisi luotava myös 
koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita. Lisäksi olisi varmistettava, 
että Horisontti 2020 -puiteohjelma ja 
kansallisella tasolla rahoitettavat ohjelmat 
täydentävät toisiaan. Myös Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen olisi otettava 
tällainen täydentävyys huomioon, kun se 
arvioi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamisessa, koska se 
tarjoaa yhteisen strategiakehyksen unionin 
tutkimus- ja innovointirahoitukselle ja 

Horisontti 2020 -ohjelma on keskeisessä 
asemassa älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian ja sen Innovaatiounioni-
ja Resurssitehokas Eurooppa 
-lippulaivahankkeen tavoitteiden
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toimii siten välineenä, jonka avulla voidaan 
houkutella yksityisiä investointeja, luoda 
uusia työllistämismahdollisuuksia ja 
varmistaa Euroopan kestävä kasvu ja 
kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

toteuttamisessa, koska se tarjoaa yhteisen 
strategiakehyksen unionin tutkimus- ja 
innovointirahoitukselle ja toimii siten 
välineenä, jonka avulla voidaan houkutella 
yksityisiä investointeja, tukea pk-yritysten 
kasvua, luoda uusia 
työllistämismahdollisuuksia, tuottaa 
enemmän innovaatioita tutkimuksen 
pohjalta ja varmistaa Euroopan kestävä 
kasvu ja kilpailukyky pitkällä aikavälillä
pyrkimällä resurssi- ja 
energiatehokkuuden sekä vähähiilisyyden 
alalla johtoasemaan.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan 
talouden rakentamista koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja unionin muita 
aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää
talouskasvua rakentamalla osaamiseen ja 
innovointiin perustuvaa resurssitehokasta 
ja vähähiilistä taloutta koko unionin 
alueella kokoamalla riittävästi uutta 
tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointirahoitusta. Näin se tukee 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
Innovaatiounioni- ja Resurssitehokas 
Eurooppa -lippulaivahankkeiden ja
unionin muita aloja koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) toteuttamista ja 
toimintaa. Asiaankuuluvat 
suorituskykyindikaattorit esitetään liitteen I 
johdanto-osassa.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka 
on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tietyssä jäsenvaltiossa kiellettyjä 
tutkimustoimia ei rahoiteta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

4. Tuetaan tutkimustoimia, joiden 
tavoitteena on kehittää ja parantaa 
ihmisalkion kantasoluihin perustuvia 
hoitoja. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen 
että ihmisalkion – kantasoluja koskevaan 
tutkimukseen voidaan myöntää rahoitusta
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Erityisesti 
napanuoran verestä saatavia kantasoluja 
ja indusoituja pluripotentteja kantasoluja 
koskevaa tutkimusta tuetaan vaihtoehtona 
ihmisalkion kantasoluja koskevalle
tutkimukselle.

Or. en

Perustelu

Kantasolujen käyttöön perustuvat hoidot merkitsevät suurta tilaisuutta regeneratiiviselle 
lääketieteelle ja tiettyjen vakavien sairauksien hoidolle kuten diabetes tai jopa syöpä. 
Indusoidut pluripotentit kantasolut ja napanuoran verestä saatavat kantasolut voivat olla 
lupaava vaihtoehto eettisesti kiistanalaiselle kantasoluja koskevalle tutkimukselle. Näitä 
kahta vaihtoehtoista mahdollisuutta ei siksi pitäisi hylätä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rahoitusta ei myönnetä sellaiselle 
tutkimukselle, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
kiellettyjä tutkimustoimia ei rahoiteta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en
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Perustelu

Kantasolujen käyttöön perustuvat hoidot merkitsevät suurta tilaisuutta regeneratiiviselle 
lääketieteelle ja tiettyjen vakavien sairauksien hoidolle kuten diabetes tai jopa syöpä. 
Indusoidut pluripotentit kantasolut ja napanuoran verestä saatavat kantasolut voivat edustaa 
lupaavaa vaihtoehtoa eettisesti kiistanalaiselle kantasoluja koskevalle tutkimukselle. Näitä 
kahta vaihtoehtoista mahdollisuutta ei siksi pitäisi hylätä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täydentävyys suhteessa muihin unionin 
ohjelmiin

Täydentävyys suhteessa muihin unionin ja 
kansallisiin ohjelmiin

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin ja kansallisia rahoitusohjelmia,
esimerkiksi sellaisia yhteistyössä 
hallinnoituja rahastoja kuin koheesio- ja 
rakennerahastot. Tätä varten komissio 
kehittää tarkoituksenmukaisia välineitä 
täydentävyyden arviointiin. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen on otettava 
huomioon myös täydentävyysperiaate 
arvioidessaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa vastuuvapautta 
koskevassa vuosikertomuksessa, jonka se 
antaa Euroopan parlamentille.

Or. en
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Perustelu

Jotta varmistetaan tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen menojen tehokkuus ja vaikka 
muiden unionin ohjelmien synergiavaikutus on myönteinen ja toivottava asia, olisi vältettävä 
päällekkäisyyksiä turvaamalla parempi yhteensovittaminen näiden ohjelmien ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman välillä. Komission olisi siksi varmistettava tällainen yhteensovittaminen 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 20 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksillä on suurin tarve saada tukea innovointitoimiensa rahoitukseen. Suurempi osuus 
talousarviosta olisi siksi suunnattava niille.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen.

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen, ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen ja osallistuminen 
kansainvälisten sitoumusten kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
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täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä, 
resurssitehokkuudesta ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta unionissa voidaan toteuttaa 
sellainen tulevaisuuden ympäristö, joka 
todella tuo lisää vaurautta ja parantaa 
elämänlaatua, 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toteuttamisen aikana on säännöllisesti ja 
tehokkaasti seurattava taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristöä koskevien 
näkökohtien tasapainoa. Tätä varten 
komissio luo etukäteen selkeän ja 
avoimen seurantajärjestelmän.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio raportoi seurannan tuloksista 
ja huolehtii niiden levityksestä.

2. Komissio raportoi vuosittain seurannan 
tuloksista ja huolehtii niiden levityksestä
muun muassa parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 1.3.3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 2.3 kohta – a alakohta – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kohdennettu osa, jossa keskitytään 
niihin politiikan aloihin ja keskeisiin 
sektoreihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä 

(2) Kohdennettu osa, jossa keskitytään 
niihin politiikan aloihin ja keskeisiin 
sektoreihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
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yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi, kilpailukyvyn 
parantamiseksi, kestävän, vähähiilisen ja 
osallistavan kasvun tukemiseksi sekä 
ympäristöhyödykkeiden ja muiden 
julkisten hyödykkeiden tarjoamiseksi.
Tämä osa auttaa unionia käsittelemään 
alakohtaisten poliittisten tavoitteiden 
tutkimus- ja innovointinäkökohtia.

yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi, kilpailukyvyn 
parantamiseksi, kestävän, vähähiilisen ja 
osallistavan kasvun tukemiseksi, 
uusiutuvien energiamuotojen 
edistämiseksi sekä ympäristöhyödykkeiden 
ja muiden julkisten hyödykkeiden 
tarjoamiseksi. Tämä osa auttaa unionia 
käsittelemään alakohtaisten poliittisten 
tavoitteiden tutkimus- ja 
innovointinäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä tavoitteet edistävät merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. 
Unionin terveydenhuolto- ja 
sosiaalihuoltojärjestelmien kustannukset 
kasvavat kaiken aikaa kaikkien ikäryhmien 
ennaltaehkäisy- ja hoitotoimenpiteiden 
kallistuessa. Yli 65-vuotiaiden 
eurooppalaisten lukumäärän odotetaan 
lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2008 85 
miljoonasta 151 miljoonaan vuonna 2060, 
ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 22 
miljoonasta 61 miljoonaan samana 
ajanjaksona. Näiden kustannusten 
leikkaaminen tai rajoittaminen siten, ettei 
niistä tule kestämättömiä, riippuu osittain 
kaikkien kansalaisten elinikäisen terveyden 
ja hyvinvoinnin varmistamisesta ja siten 
tautien ja toimintarajoitteisuuden 
tehokkaasta ehkäisystä, hoidosta ja 
hallinnasta. Jäsenvaltiot käyttävät nykyisin 
liian vähän varoja ennaltaehkäisyyn ja 
keskittävät menot sen sijaan hoitoon. 
Tämä lähestymistapa haittaa tautitaakan 
ja siten myös tautien hoitokulujen 
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vähentämistä ja aiheuttaa taloudellisia 
menetyksiä koko yhteiskunnalle. Sosiaali-
ja terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyden varmistaminen edellyttää, 
että otetaan huomioon edut, jotka 
tehokkaiden ennaltaehkäisyvälineiden 
kehittämistutkimuksen voimakkaampi 
tukeminen tuo mukanaan pitkällä 
aikavälillä säästöjen ja hyvinvoinnin 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Tartuntataudit (esim. HIV/AIDS, 
tuberkuloosi ja malaria) ovat 

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

sairaudet) ovat maailmanlaajuinen
huolenaihe. Ne aiheuttavat 41 prosenttia 
maailman 1,5 miljardista menetetystä 
sairastavuusvakioidusta elinvuodesta, joista 
8 prosenttia Euroopassa. Vanhojen 
tartuntatautien, muun muassa 
tuberkuloosin, uudet tapaukset Euroopan 
alueella ja rokotuksin ehkäistävissä 
olevien tautien yleistyminen kehitysmaissa 
korostaa tarvetta soveltaa laaja-alaista 
lähestymistapaa ja lisätä tutkimukseen ja 
kehittämiseen myönnettävää julkista 
tukea. Myös uusiin epidemioihin ja 
kasvavaan mikrobilääkeresistenssin uhkaan 
on valmistauduttava.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Harvinaiset sairaudet merkitsevät 
EU:lle ja jäsenvaltioille edelleen suurta 
haastetta. Koko EU:n alueella esiintyy 
6000–8000 harvinaista sairautta, joista 
kärsii noin 30 miljoonaa ihmistä. 
Tieteellinen tieto ja asiantuntemus, jotka 
voisivat muodostaa perustan 
innovatiivisten ja tehokkaampien hoitojen 
kehittämiselle harvinaisesta sairaudesta 
kärsiville potilaille, ovat yhä puutteellisia. 
Tällä hetkellä suurimmalle osalle näistä 
potilaista on olemassa hyvin vähän tai ei 
lainkaan hoitovaihtoehtoja. EU:n antama 
tuki yhteistyölle varmistaa, että tietoa 
voidaan jakaa ja resursseja yhdistää 
mahdollisimman tehokkaasti, jotta 
harvinaisten sairauksien suhteen 
toteutetaan toimia tehokkaasti koko EU:n 
laajuisesti.

Or. en
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Perustelu

Komissio on asettanut tavoitteeksi kehittää 200 uutta hoitomuotoa harvinaisten tautien 
kansainvälisen konsortion puitteissa. Koska kustakin sairaudesta kärsivien potilaiden määrä 
on rajoitettu, myös uusia harvinaislääkkeitä koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
taloudellinen houkuttelevuus on vähäisempi. Siksi julkinen rahoitus auttaisi lieventämään tätä 
ongelmaa ja käynnistämään yksityisiä investointeja. Tutkimusyhteistyö on erittäin tärkeää, 
jotta niukkoja tietoja voidaan jakaa ja resursseja yhdistää mahdollisimman tehokkaasti ja 
harvinaisten sairauksien suhteen toteuttaa toimia tehokkaasti koko EU:ssa.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Taudit ja toimintarajoitteisuus eivät tunne 
kansallisia rajoja. Yksittäisiltä 
jäsenvaltioilta puuttuvat usein resurssit, 
joita tarvittaisiin, jotta ne voisivat 
reagoida mahdollisimman tehokkaasti. 
Asianmukaisilla Euroopan tason tutkimus-
ja innovointitoimilla, joita tuetaan 
asianmukaisella rahoitussitoumuksella,
voidaan ja pitää edesauttaa näihin 
haasteisiin vastaamista, parantaa kaikkien 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja 
viedä Eurooppa johtoasemaan terveys- ja 
hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti 
kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimet riippuvat huipputason 
tutkimuksesta, jolla kasvatetaan 
perustietämystä terveydestä, taudeista, 
toimintarajoitteista, kehityksestä ja 
ikääntymisestä (mukaan lukien 

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

ja ikääntymisestä (mukaan lukien 
elinajanodote), ja tutkimuksen tuloksena 
saatavan ja olemassa olevan tietämyksen 
saumattomasta ja laajamittaisesti 
muuntamiseksi innovatiivisiksi, 
laajennuskelpoisiksi ja tehokkaiksi 
tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja 
palveluiksi. Koska nämä haasteet koskevat 
koko Eurooppaa ja monissa tapauksissa 
koko maailmaa, ne vaativat vastausta, jolle 
on luonteenomaista pitkäaikainen ja 
koordinoitu tuki huipputasoisille 
tieteidenvälisille ja monialaisille ryhmille
unionissa ja myös maailmanlaajuisesti, 
esimerkiksi parantamalla tutkimus- ja 
kehittämisvalmiuksia endeemisillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

Myös haasteen monimutkaisuus ja sen osa-
alueiden keskinäinen riippuvuus edellyttää 
Euroopan tason toimia. Monia 
lähestymistapoja, välineitä ja teknologioita 
voidaan soveltaa monilla tähän haasteeseen 
liittyvillä tutkimus- ja innovointi-aloilla, ja 
niitä on parasta tukea unionin tasolla.
Näihin sisältyvät tutkijoiden välisen 
kansainvälisen yhteistyön tukeminen 
tarvittavan kriittisen massan ja 
asiantuntemuksen saavuttamiseksi,
pitkäaikaisten kohorttitutkimusten 
kehittäminen ja kliinisten tutkimusten 
toteuttaminen, omiikka-tutkimuksen 
kliininen käyttö ja tieto- ja 
viestintäteknologian ja sen sovellusten 
kehittäminen käytännön 
terveydenhuollossa, etenkin sähköinen 
terveydenhuolto. Erilaisten väestöjen 
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sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

asettamia vaatimuksia on myös parasta 
käsitellä yhdennetysti, esimerkiksi 
monivaiheisen ja/tai yksilöllisen 
lääketieteen kehittämisessä, harvinaisten 
sairauksien hoidossa ja tietotekniikka-
avusteisen ja itsenäisten elinratkaisujen 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta tauteja, toimintarajoitteita ja työkyvyn 
alentumista voidaan ehkäistä, hallita, 
hoitaa ja parantaa onnistuneesti, on
parannettava tauteja koskevaa 
molekylaarista tietämystä 
biolääketieteellisen tutkimuksen avulla,
ymmärrettävä perinpohjaisesti niiden 
määrittävät tekijät ja syyt, prosessit ja 
vaikutukset sekä terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.
Monivaiheisten ja yksilöllisten hoitojen 
kehittäminen biolääketieteellisen 
tutkimuksen tulosten pohjalta on tehokas 
väline, jolla voidaan tarjota potilaan 
geneettiseen perimään ja tietyntyyppiseen 
tautiin sovitettua tautien hoitoa ja lisätä 
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siten hoidon tehokkuutta ja säästää 
terveydenhuoltojärjestelmiä tarpeettomilta 
kustannuksilta. Tehokas tiedonkeruu ja 
-vaihto ja näiden tietojen liittäminen 
laajoihin kohorttitutkimuksiin on myös 
keskeistä. Tutkimustulokset on myös 
muunnettava oikea-aikaisesti kliinisiksi 
käytännöiksi erityisesti tekemällä kliinisiä 
tutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

seulontaohjelmien kehittäminen ja 
tautialttiuden arvioimisen parantaminen;
seurannan ja varautumisen parantaminen;
parempien ehkäisevien rokotteiden 
kehittäminen; in silico -lääketieteen käyttö 
taudinhallinnan ja ennakoitavuuden 
parantamisessa; tautien hoidon 
parantaminen painottaen monivaiheisen 
ja/tai yksilöllisen lääketieteen ja 
harvinaislääkkeiden kehittämistä;
perustutkimuksesta saadun tietämyksen 
siirtäminen kliiniseen käytäntöön ja 
laajennuskelpoiseen innovointiin oikea-
aikaisemmin ja tehokkaammin 
edistämällä korkealaatuista 
translaatiotutkimusta; kehittyneiden 
tietotekniikkaratkaisujen käyttäminen
terveystietojen keruun, jakamisen, 
vertailun ja hyödyntämisen 
parantamiseksi; aktiivisen ikääntymisen, 
itsenäisen ja tietotekniikka-avusteisen 
asumisen edistäminen; palliatiivisen 
lääketieteen parantaminen, parempi
lisääntymisterveys, ihmisten 
omavoimaistaminen terveyden 
omahoitoon; yhdistetyn hoidon lisääminen;
politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita 
tukevien tieteellisten välineiden ja 
menetelmien parantaminen; ja 
terveydenhoitojärjestelmien tehokkuuden 
ja toimivuuden optimoiminen, sähköisen 
terveydenhuollon ratkaisujen 
kehittäminen ja laajempi täytäntöönpano 
ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön 
perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisella sekä 
innovatiivisilla tekniikoilla ja 
lähestymistavoilla.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun otetaan huomioon maapallon 
ilmastojärjestelmän laajojen osien 
vakavat ja suurelta osin peruuttamattomat 
muutokset, on syytä tarkastella kaikkia 
ilmaston lämpenemisen lähteitä ja kaikkia 
muutosten lievittämisen vaihtoehtoja. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
lisäksi nopean toiminnan strategioilla 
(esimerkiksi fluorihiilivetyjen, noen ja 
alailmakehän otsonin vähennykset; 
hiilidioksidin biologinen talteenotto) 
voidaan vaikuttaa ilmastoon nopeimmin 
eli muutamassa vuosikymmenessä tai 
vielä lyhyemmässä ajassa.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 1.3 kohta – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Eurooppalaisen terveydenhuollon 
tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi 
ja edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi asianmukaista unionin 
rahoitusta olisi osoitettava tämän alan 
tutkimus- ja innovointitoimiin. Tätä 
varten vähintään 12 prosenttia Horisontti 
2020 -puiteohjelman kokonaisbudjetista 
olisi osoitettava tähän yhteiskunnalliseen 
haasteeseen.

Or. en
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

2. ELINTARVIKETURVA, KESTÄVÄ 
MAATALOUS, MERIEN JA 
MERENKULUN TUTKIMUS JA 
BIOTALOUS

2. ELINTARVIKETURVA JA 
-TURVALLISUUS, KESTÄVÄ 
MAATALOUS, MERIYMPÄRISTÖ JA 
BIOTALOUS

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 3.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Uusiutuvat energialähteet
Toimissa keskitytään uusiutuvan energian 
teknologioiden kuten aurinkosähkön, 
aurinkolämmön ja tuulienergian 
tutkimukseen niiden tehokkuuden 
parantamiseksi ja kustannusten 
vähentämiseksi, jotta niistä tehdään 
kilpailukykyisempiä markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

a) Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen 
sopeutuminen

a) Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen 
sopeutuminen

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

innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että lyhytikäisiä
muita kasvihuonekaasu- ja
hiukkaspäästöjä ja joissa keskitytään sekä 
teknologisiin että ei-teknologisiin vihreisiin 
ratkaisuihin esittämällä näyttöä tietoon 
perustuvalle, varhaiselle ja tehokkaalle 
toiminnalle ja verkottamalla tarvittavaa 
osaamista. Toimissa keskitytään
ilmastonmuutoksen tuntemuksen 
parantamiseen sekä ääri-ilmiöihin ja
äkillisiin muutoksiin liittyviin riskeihin; 
otsonikerroksen ja ilmaston väliseen 
vuorovaikutukseen; luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen; 
vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden 
arvioimiseen maailmanlaajuisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla sekä 
innovatiivisten ja kustannustehokkaiden 
sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden 
kehittämiseen; vaikutusten lieventämiseen 
tähtäävien politiikkojen tukemiseen ja 
sellaisten nopean toiminnan strategioiden 
määrittelemiseen, joilla vaikutetaan 
ilmastoon muutamassa vuosikymmenessä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 5.3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Kattavien ja jatkuvatoimisten maapallon 
ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmien kehittäminen

e) Kattavien ja jatkuvatoimisten maapallon 
ympäristön havainnointi- ja 
tietojärjestelmien kehittäminen

Tavoitteena on varmistaa näiden 
haasteiden käsittelyssä tarvittavien pitkän 
aikavälin tietojen saanti. Toimissa 
keskitytään maapallon havainnoinnin ja 
seurannan valmiuksiin, teknologioihin ja 

Tavoitteena on varmistaa näiden 
haasteiden käsittelyssä tarvittavien pitkän 
aikavälin tietojen saanti. Toimissa 
keskitytään sekä kaukohavainnoinnin että 
paikan päällä suoritettavien mittauksien 
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tietoinfrastruktuureihin, jotka voivat 
jatkuvasti antaa ajantasaisia ja tarkkoja 
tietoja ja ennusteita. Toimissa edistetään 
vapaita, avoimia ja rajoittamattomia 
mahdollisuuksia käyttää yhteentoimivia 
tietoja.

avulla tapahtuvan maapallon 
havainnoinnin ja seurannan valmiuksiin, 
teknologioihin ja tietoinfrastruktuureihin, 
jotka voivat jatkuvasti antaa ajantasaisia ja 
tarkkoja tietoja ja mahdollistaa 
ennusteiden laatimisen. Toimissa 
edistetään vapaita, avoimia ja 
rajoittamattomia mahdollisuuksia käyttää 
yhteentoimivia tietoja.

Or. en


