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Tarkistus 10
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava koulutusta ja 
liikkuvuutta.

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla
eurooppalaisen tutkimusalueen, jossa 
tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia 
liikkuvat vapaasti, ja tukemaan unionin 
kilpailukyvyn kehittämistä muun muassa 
teollisuuden osalta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi unionin olisi toteutettava 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja 
demonstrointiin liittyviä toimia, edistettävä 
kansainvälistä yhteistyötä, levitettävä ja 
optimoitava tuloksia, tuettava koulutusta ja 
liikkuvuutta sekä ryhdyttävä toimiin 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamiseksi tutkimuksessa ja 
innovoinnissa.

Or. en

Tarkistus 11
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja 
teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 

(1) Unioni pyrkii lujittamaan tieteellistä ja 
teknologista perustaansa toteuttamalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), 
jossa mies- ja naispuoliset tutkijat, 
tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat 
vapaasti ja oikeudellinen ja ammatillinen 
kohtelu on tasa-arvoista, ja tukemaan 
unionin kilpailukyvyn kehittämistä muun 
muassa teollisuuden osalta. Näiden 



PE487.946v01-00 4/74 AM\900271FI.doc

FI

kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava koulutusta ja 
liikkuvuutta.

tavoitteiden saavuttamiseksi unionin olisi 
toteutettava tutkimukseen, teknologian 
kehittämiseen ja demonstrointiin liittyviä 
toimia, edistettävä kansainvälistä 
yhteistyötä, levitettävä ja optimoitava 
tuloksia ja tuettava koulutusta ja 
liikkuvuutta, jota varten on luotava 
eurooppalaisen tutkijan ammattinimike.

Or. it

Tarkistus 12
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian, jonka 
tavoitteeksi on asetettu älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu. Strategiassa korostetaan, 
että tutkimus ja innovointi voivat toimia 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön 
keskeisinä vetureina, ja asetetaan 
tavoitteeksi kasvattaa tutkimus- ja 
kehitysmenot 3 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2020 
mennessä sekä kehittää innovointi-
intensiteettiä kuvaava indikaattori. 
Strategian lippulaivahankkeessa 
"Innovaatiounioni" esitetään strateginen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
vahvistetaan ne puitteet ja tavoitteet, joita 
unionin tulevalla tutkimus- ja 
innovointirahoituksella tulisi tukea. 
Tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä 
tekijöitä myös muissa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa, etenkin 
hankkeissa "Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja ”Euroopan 
digitaalistrategia". Myös 

(3) Unioni on sitoutunut toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian, jonka 
tavoitteeksi on asetettu älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu. Strategiassa korostetaan, 
että tutkimus ja innovointi voivat toimia 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja kestävän ympäristön 
keskeisinä vetureina, ja asetetaan 
tavoitteeksi kasvattaa tutkimus- ja 
kehitysmenot 3 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2020 
mennessä sekä kehittää innovointi-
intensiteettiä kuvaava indikaattori. 
Strategian lippulaivahankkeessa 
”Innovaatiounioni” esitetään strateginen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
vahvistetaan ne puitteet ja tavoitteet, joita 
unionin tulevalla tutkimus- ja 
innovointirahoituksella tulisi tukea. 
Tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä 
tekijöitä myös muissa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeissa, etenkin 
hankkeissa "Resurssitehokas Eurooppa", 
"Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" ja "Euroopan 
digitaalistrategia". Myös 
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koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko".

koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda 
"huippuosaamisen portaikko", joten 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on 
tuettava alueellisia kursseja, joilla 
helpotetaan naisten pääsyä tutkimuksen 
ja innovoinnin hyvin teknisiin 
ammatteihin.

Or. it

Tarkistus 13
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unioni hyväksyi 21 päivänä 
syyskuuta 2010 naisten ja miesten tasa-
arvostrategian vuosiksi 2010–2015, jonka 
mukaan "Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttaminen eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteuttaminen edellyttää, että naisten 
potentiaalia ja lahjakkuutta on käytettävä 
laajemmin ja tehokkaammin". Tässä 
yhteydessä sukupuoliulottuvuudesta olisi 
tultava keskeinen painopiste 
tukikelpoisten aihealueiden, ohjelmien, 
välineiden ja kriteerien 
yleissuunnittelussa niiden kaikissa 
vaiheissa ehdotusvaiheesta arviointi-, 
toteuttamis- ja seurantavaiheeseen.

Or. en

Tarkistus 14
Elisabeth Morin-Chartier
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto tuki 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessa 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
yhteisen strategiakehyksen mallia, jolla 
parannetaan tutkimus- ja 
innovointirahoituksen tehokkuutta 
kansallisella ja unionin tasolla, ja kehotti 
unionia poistamaan nopeasti jäljellä olevat 
lahjakkuuksien ja investointien 
houkuttelemisen esteet, jotta voitaisiin 
toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue 
vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa 
osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin 
todelliset sisämarkkinat.

(4) Eurooppa-neuvosto tuki 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessa 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen 
yhteisen strategiakehyksen mallia, jolla 
parannetaan tutkimus- ja 
innovointirahoituksen tehokkuutta 
kansallisella ja unionin tasolla, ja kehotti 
unionia poistamaan nopeasti jäljellä olevat 
sekä nais- että miespuolisten
lahjakkuuksien ja investointien 
houkuttelemisen esteet, jotta voitaisiin 
toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue 
vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa 
osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin 
todelliset sisämarkkinat.

Or. fr

Tarkistus 15
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
olisi oltava avoin uusille osallistujille, 
koska se kokoaa yhteen yhteiseen 
strategiseen kehykseen kattavan 
valikoiman tutkimuksen ja innovoinnin 
tukimuotoja, tarjoaa entistä selkeämmän 
tukimuotojen valikoiman, ja koska siinä 

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
olisi oltava avoin uusille osallistujille siten, 
että varmistetaan naisten tasapuolisempi 
osallistuminen Euroopan unionin 
rahoittamiin tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, koska se kokoaa 
yhteen yhteiseen strategiseen kehykseen 
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käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

kattavan valikoiman tutkimuksen ja 
innovoinnin tukimuotoja, tarjoaa entistä 
selkeämmän tukimuotojen valikoiman, ja 
koska siinä käytetään osallistumissääntöjä, 
joiden periaatteita voidaan soveltaa 
kaikkiin ohjelman toimiin. 
Yksinkertaisempien rahoitussääntöjen on 
määrä alentaa osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

Or. it

Tarkistus 16
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kouluissa olisi toteutettava valistus-
ja tiedotustoimia tieteellisistä ammateista, 
jotta nuoret tytöt voisivat suuntautua 
tieteellisille aloille, jotka yhä liian usein 
on varattu pojille.

Or. fr

Tarkistus 17
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian, 
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan 
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 
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asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa, 
ja niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi.
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa,
mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt, jotka työskentelevät sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten oikeuksien hyväksi. 
Niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi.
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia. Tasa-
arvonäkökohtien huomioon ottamista 
kaikessa unionin politiikassa koskevaa 
sitoumusta olisi noudatettava toiminnan 
suunnittelussa ja hankkeiden 
arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 18
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon tieteen, teknologian,
teollisuuden, politiikkojen ja yhteiskunnan
kehittyvät mahdollisuudet ja tarpeet.
Tutkimuslinjaukset olisi vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten alojen sidosryhmien kanssa, 
ja niiden olisi oltava riittävän joustavia 
tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi.
Ulkopuolisia tahoja olisi kuultava koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon ajan, ja tässä yhteydessä 
olisi myös hyödynnettävä asianmukaisia 
rakenteita, kuten eurooppalaisia 

(21) Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täytäntöön pantaessa olisi otettava 
huomioon kansalaisten, yhteiskunnan, 
politiikan tieteen ja teknologian sekä
teollisuuden kehittyvät mahdollisuudet ja 
tarpeet. Tutkimuslinjaukset olisi 
vahvistettava läheisessä yhteistyössä 
kaikkien asianomaisten alojen kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kanssa,
mukaan lukien tiedeyhteisön edustajat, 
mies- ja naistutkijat, julkinen sektori, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja pk-
yritykset. Niiden olisi oltava riittävän 
joustavia tulevan kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Ulkopuolisia tahoja olisi 
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teknologiayhteisöjä, yhteistä 
ohjelmasuunnittelua ja eurooppalaisia 
innovaatiokumppanuuksia.

kuultava tasapuolisesti koko Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanon ajan, 
ja tässä yhteydessä olisi myös 
hyödynnettävä asianmukaisia rakenteita, 
kuten eurooppalaisia teknologiayhteisöjä, 
yhteistä ohjelmasuunnittelua ja 
eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia, 
mutta samalla olisi varmistettava, että ei 
synny eturistiriitoja.

Or. en

Tarkistus 19
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa.
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

(22) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
osaltaan lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa.
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja
sekä nais- että miespuolisten tutkijoiden 
työhönoton säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

Or. fr

Tarkistus 20
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Lasikatto on edelleen olemassa 
naisille, jotka haluavat tehdä uraa 
tieteessä ja tutkimuksessa. Naiset ovat 
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huomattavan aliedustettuja eräillä aloilla, 
kuten insinööri- ja teknologia-alat, eikä 
sukupuolten palkkaeroissa ole nähtävissä 
supistumista. Horisontti 2020 
-puiteohjelman olisi korjattava 
epätasapaino, joka ilmenee naispuolisten 
tutkijoiden osallistumisessa kaikkiin 
tutkijanuran vaiheisiin ja eri 
tutkimusaloilla.

Or. en

Tarkistus 21
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa
puuttumalla erityisesti sukupuolten 
epätasapainon taustalla oleviin syihin,
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä nais-
että miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi. Toimissa olisi myös 
pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa
tunnistamalla ja poistamalla 
merkittävimmät sukupuolten 
epätasapainon taustalla olevat syyt ja
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä nais-
että miestutkijoiden korkeatasoinen 
ammatillinen potentiaali ja pätevyys ja
ottamalla sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi. Toimissa olisi myös 
pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

Or. it

Tarkistus 22
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa
tutkimuksessa ja innovoinnissa
puuttumalla erityisesti sukupuolten 
epätasapainon taustalla oleviin syihin, 
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä 
nais- että miestutkijoiden potentiaali ja 
ottamalla sukupuolten tasa-arvo 
huomioon hankkeiden sisällössä 
tutkimuksen laadun parantamiseksi ja 
innovoinnin edistämiseksi. Toimissa olisi 
myös pyrittävä soveltamaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan 
ja SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia tutkimuksessa ja 
innovoinnissa. Jotta varmistetaan EU:n 
rahoituksen tehokas käyttäminen 
tutkimushankkeisiin, Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi otettava huomioon 
huipputason tiede ja tutkimushankkeisiin 
osallistuvan molempia sukupuolia 
edustavan tieteellisen henkilöstön 
ammattipätevyys. Toimissa olisi myös 
pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskevia periaatteita.

Or. en

Tarkistus 23
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa puuttumalla 
erityisesti sukupuolten epätasapainon 
taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä 
täydessä mitassa sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi. Toimissa olisi myös 

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa puuttumalla 
erityisesti sukupuolten epätasapainon 
taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä 
täydessä mitassa sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi ja Euroopan unionin 
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pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

talouksien kilpailukyvyn ja 
dynaamisuuden parantamiseksi. Toimissa 
olisi myös pyrittävä soveltamaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan 
ja SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

Or. it

Tarkistus 24
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa puuttumalla 
erityisesti sukupuolten epätasapainon 
taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä 
täydessä mitassa sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi. Toimissa olisi myös 
pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

(23) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvissä toimissa olisi pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa
hyödyntämällä täydessä mitassa sekä 
nais- että miestutkijoiden potentiaali,
puuttumalla erityisesti sukupuolten 
epätasapainon taustalla oleviin syihin, ja 
ottamalla sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä, toteutuksessa ja 
arvioinnissa tutkimuksen laadun 
parantamiseksi ja innovoinnin 
edistämiseksi. Toimissa olisi myös 
pyrittävä soveltamaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan ja 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 25
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(23 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
olisi huolehdittava, että nais- ja 
miespuolisten tutkijoiden johtamien 
tieteellisten hankkeiden rahoitus on 
tasapuolista.

Or. fr

Tarkistus 26
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita ja perusoikeuksia.
Toiminnassa olisi otettava huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot sekä Euroopan 
unionin perusoikeusviraston ja Euroopan 
tasa-arvoinstituutin lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 27
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti. Horisontti 2020 
-puiteohjelman rahoitusperiaatteissa olisi 
noudatettava jäsenvaltioiden perustuslain 
ja muun lainsäädännön säännöksiä ja 
tapoja.

Or. en

Tarkistus 28
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 

(30) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteiseen etuun ja 
vastavuoroiseen hyötyyn perustuvaa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Kansainvälinen tiede-, teknologia- ja 
innovaatioyhteistyö olisi kohdennettava 
siten, että se edistää Eurooppa 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista 
kilpailukyvyn parantamiseksi, 
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yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen.

yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi 
ja unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tukemiseksi, muun muassa luomalla 
synergioita ulkoisten ohjelmien kanssa ja 
tukemalla unionin osallistumista 
kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten 
vuosituhannen kehitystavoitteiden ja 
sukupuolten tasa-arvon ensisijaisen 
tavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 29
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) On tärkeää varmistaa, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman varainhoito on 
moitteetonta ja että ohjelma on 
toteutukseltaan mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa sen oikeusvarmuus ja 
helppo hyödynnettävyys osallistujien 
kannalta. On tarpeen varmistaa, että 
noudatetaan asetusta (EU) N:o 
XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] sekä 
yksinkertaistamista ja parempaa sääntelyä 
koskevia vaatimuksia.

(34) On tärkeää varmistaa, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman varainhoito on 
moitteetonta ja että ohjelma on 
toteutukseltaan mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa sen oikeusvarmuus ja 
helppo hyödynnettävyys osallistujien 
kannalta. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että sukupuolinäkökohdat 
ja naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
sisällytetään kaikkiin toimiin ja ohjelmien 
valmistelun, ohjelmatyön, 
täytäntöönpanon, valvonnan ja arvioinnin 
kaikkiin vaiheisiin tasa-arvoisen 
budjetoinnin arviointimenetelmillä. On 
tarpeen varmistaa, että noudatetaan 
asetusta (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] sekä yksinkertaistamista 
ja parempaa sääntelyä koskevia 
vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 30
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolinäkökohdat olisi sisällytettävä 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014–
2020) osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskeviin sääntöihin.

Or. en

Tarkistus 31
Antonyia Parvanova

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
sukupuolten tasa-arvoon, osaamiseen ja 
innovointiin perustuvan talouden 
rakentamista koko unionin alueella 
kokoamalla riittävästi uutta tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointirahoitusta ja 
käyttämällä kaikkien Euroopan 
tutkijoiden, myös naistutkijoiden koko 
työvoimapotentiaalin ja tieteellisen 
huippuosaamisen. 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.

Or. en
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Tarkistus 32
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan 
naisten tasapuolisemman osallistumisen 
edistäminen tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla tiedotuskampanjoilla, joilla 
pyritään tekemään tieteellistä koulutusta 
tutummaksi naisille ja esittelemään t&k-
alalla olevia ammatillisia 
mahdollisuuksia.

Or. it

Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla 
tutkimuslaitoksissa tehtäviä 
organisaatiomuutoksia ja 
tutkimustoiminnan sisällöllisiä tai 
suunnittelullisia muutoksia. Myös 
sukupuolikysymykset otetaan huomioon, 
jotta miesten ja naisten välinen tasa-
arvoisuus toteutuisi ja jotta sukupuoleen 
liittyvät näkökohdat sisältyisivät 
tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmasuunnitteluun ja sisältöön. 
Naisten ja miesten väliset biologiset, 
taloudelliset ja sosiaaliset erot olisi 
otettava riittävällä tavalla huomioon 
tutkimustoiminnan suunnittelussa, 
sisällössä ja täytäntöönpanossa. Olisi 
kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, 
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että varmistetaan naisten osallistuminen 
tutkimukseen ja tutkimuspolitiikan 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 34
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) ne noudattavat syrjimättömyyden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien periaatteita.

Or. en

Tarkistus 35
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan  
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden, jotka 
tulevat hyvin erilaisilta aloilta ja joiden 
taustat ovat monenlaisia (mukaan lukien 
kansalaisyhteiskuntien edustajat), neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
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innovoinnin täytäntöönpano. Erityisesti 
siihen sisältyvät toimet, joilla edistetään 
miesten ja naisten tasapuolista edustusta 
tutkimusryhmissä sekä 
sukupuolinäkökohtia koskevien 
arviointien asianmukaista 
huomioonottamista tutkimuksen 
sisällössä.

Or. en

Tarkistus 36
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan 
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
lausunnot ja kannanotot, joita saadaan  
komission perustamilta riippumattomien 
korkean tason asiantuntijoiden neuvoa-
antavilta ryhmiltä, kansainvälisistä tiede- ja 
teknologiasopimusten nojalla luoduista 
vuoropuhelurakenteista, ennakoivista 
toimista, kohdennetuista julkisista 
kuulemisista sekä läpinäkyvistä ja 
interaktiivisista prosesseista, joilla 
varmistetaan vastuullisen tieteen ja 
innovoinnin tukeminen. Neuvoa-antavien 
ryhmien kokoonpanossa pyritään naisten 
ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Or. en

Tarkistus 37
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Sukupuoliulottuvuutta tutkimuksessa 
ja innovoinnissa on käsiteltävä 
olennaisena osana ehdotuksia tieteellisen 
laadun mahdollisimman korkean tason 
varmistamiseksi. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla varmistetaan, että 
sukupuoliulottuvuus huomioidaan 
asianmukaisesti tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä prosessin kaikissa 
vaiheissa, mukaan lukien painopisteiden 
asettaminen, ehdotuspyyntöjen määrittely, 
ohjelmien ja hankkeiden arviointi ja 
seuranta, neuvottelut ja sopimukset.

Or. en

Tarkistus 38
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On tärkeää, että komission 
perustamat riippumattomat korkean tason 
asiantuntijoiden neuvoa-antavat ryhmät 
noudattavat naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen vaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 39
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
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painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sukupuolten 
välisen tasa-arvon saavuttamiseen,
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen erityisesti nuorten naisten 
keskuudessa ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden helpottamiseen
kiinnittäen erityishuomiota 
naistutkijoihin. Kuhunkin työohjelmaan 
sisällytetään oma luku, jossa kuvataan 
sukupuolten välisen epätasapainon 
korjaamiseksi ja sukupuoliulottuvuuden 
huomioon ottamiseksi suunnitellut toimet. 
Se ilmenee myös hanketasolla 
avustussopimuksia myönnettäessä.

Or. en

Tarkistus 40
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
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tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan,
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa,
eettisesti vastuulliseen tutkimukseen ja 
innovointiin, naisten ja miesten 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
kunnioittamiseen tutkimuksessa sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen molempien sukupuolten 
parissa ja tutkijoiden alojen välisen ja rajat 
ylittävän liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 41
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, tutkimuksen, 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän väliseen laajaan 
yhteistyöhön, yhteiskunta-, talous- ja 
humanistisiin tieteisiin, eurooppalaisen 
tutkimusalueen toteuttamiseen ja 
toimintaan, yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, vastuulliseen tutkimukseen 
ja innovointiin, mukaan lukien 
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liikkuvuuden helpottamiseen. sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen
naisten ja miesten keskuudessa ja
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 42
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet tutkimuksessa ja 
innovoinnissa

Or. en

Tarkistus 43
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista. Sukupuolten tasa-arvon 
periaatteen soveltaminen olisi 
varmistettava kaikessa tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä ja hankkeen 
elinkaaren kaikissa vaiheissa: 
suunnittelu, ehdotus, arviointi, hankkeen 
hallinta ja seuranta.

Or. en
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Tarkistus 44
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja 
siinä edistetään aidosti naisten ja miesten 
tasapuolista edustusta kaikissa 
ohjelmissa, arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa nykyisissä tai 
ohjelman täytäntöönpanoa varten 
perustettavissa päätöksentekoelimissä.

Or. en

Tarkistus 45
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista 
kehittämällä naisten pääsyä tieteelliseen 
koulutukseen ja tieteellisiin ammatteihin 
ja edistämällä heidän urakehitystään 
kaikilla tutkimuksen ja innovoinnin 
aloilla.

Or. fr
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Tarkistus 46
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten ja miesten tasapuolista edustusta 
tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmissa, 
arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä päätöksentekoelimissä 
kehittämällä tavoitteita ja ryhtymällä 
tarvittaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 47
Norica Nicolai

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällön ja 
kaikkien päätöksentekoelinten 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista. Tätä varten asetetaan tavoitteita 
ja kehitetään ja toteutetaan tehokkaita 
suunnitelmia näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 48
Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti tasapuolista 
sukupuolijakaumaa ja tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön, täytäntöönpanon ja 
arvioinnin sukupuoliulottuvuuden 
huomioon ottamista. Naisten ja miesten 
tasapuolista edustusta edistetään kaikissa 
ohjelmissa, arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa ohjelman 
täytäntöönpanoa varten perustettavissa 
päätöksentekoelimissä. Tätä varten 
kehitetään tavoitteita ja suunnitellaan 
tarkoituksenmukaisia toimia niiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
otettava huomioon tieteellinen 
huippuosaaminen ja molempia 
sukupuolia edustavien ammattitutkijoiden 
ammattipätevyys edistettäessä naisten ja 
miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia 
tutkimuksessa ja innovoinnissa.

Or. en

Tarkistus 50
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten seuraavien toimien olisi 
oltava pakollisia: 
1. Naisten ja miesten tasapuolisen 
edustuksen vahvistaminen ohjelmien 
arviointiperusteeksi: hankkeelle ei pitäisi 
antaa rahoitusta, jos 
sukupuolinäkökohdat on sivuutettu tai jos 
niitä ei ole otettu riittävästi huomioon 
hankkeen suunnittelussa. Tätä varten 
olisi otettava käyttöön tutkimusryhmien 
kokoonpanoa, niiden koordinoijia ja 
johtajia koskevat vähimmäismäärät.
2. Arvioijien ja asiantuntijoiden 
koulutuksen tukeminen ja seuranta:  jos 
naisten ja miesten tasapuolinen edustus 
on pakollinen arviointiperuste, 
hankkeiden arvioinnista vastaavien 
kouluttaminen tässä erityiskysymyksessä 
on erityisen tärkeää ja sen pitäisi olla 
pakollista.
3. Naisten johtajuuden edistäminen 
tieteessä ja tutkimuksessa:
a) naisten osuuden seuranta 
tutkimuslaitosten ja keskusten keskeisissä 
päätöksentekoviroissa;
b) tietokannan perustaminen ja 
järjestelmällinen tietojen levittäminen 
merkittävistä naistutkijoista heidän 
näkyvyytensä lisäämiseksi ja roolimallien 
luomiseksi nuoremmille sukupolville;
c) sen varmistaminen, että 
ylennysperusteet tiede- ja 
tutkimuslaitoksissa ovat avoimia ja 
oikeudenmukaisia ja noudattavat tasa-
arvonäkökohtien huomioon ottamisen 
vaatimusta;
d) työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevien toimien 
edistäminen naispuolisille 
tieteenharjoittajille ja naistutkijoiden 
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vaihto-ohjelmien tukeminen; äitiys- ja 
isyyslomien ehtoihin liittyviä ongelmia 
olisi arvioitava, jotta voitaisiin sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämä tutkimustyössä 
ja näin voitaisiin säilyttää tutkijan 
ammatin houkuttelevuus naispuolisille 
tieteenharjoittajille;
e) urakehityksen ja palkkojen seuranta, 
jotta vältetään sukupuolesta johtuvat 
palkkaerot.

Or. en

Tarkistus 51
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
varmistetaan, että sukupuoliulottuvuus 
huomioidaan asianmukaisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä 
prosessin kaikissa vaiheissa, mukaan 
lukien painopisteiden asettaminen, 
ehdotuspyyntöjen määrittely, ohjelmien ja 
hankkeiden arviointi ja seuranta, 
neuvottelut ja sopimukset.

Or. en

Tarkistus 52
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa sukupuoliulottuvuus 
tutkimus- ja innovointihankkeissa 
varmistetaan erityisesti loppukäyttäjille 
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tarkoitetuissa palveluissa ja tuotteissa, 
sisällössä prosessin kaikissa vaiheissa, 
mukaan lukien painopisteiden 
asettaminen, ehdotuspyyntöjen määrittely, 
ohjelmien ja hankkeiden arviointi ja 
seuranta, neuvottelut ja sopimukset.

Or. en

Tarkistus 53
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti huolehditaan siitä, että 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
noudatetaan tinkimättä ammatillisen tasa-
arvon, palkkatasa-arvon ja tasa-arvoisen 
urakehityksen periaatteita. Tätä varten 
työntekijöiden edustajia kuullaan erikseen 
vuosittain unionin rahoitusta saavissa 
yrityksissä miesten ja naisten tasa-arvon 
tilanteesta sekä korjauskeinoista, jos 
asiassa ilmenee ongelmia. Lisäksi jos 
epätasa-arvoinen tilanne jatkuu senkin 
jälkeen kun yritystä on muistutettu 
velvoitteistaan, edellä mainittu rahoitus 
voidaan lopettaa.

Or. fr

Tarkistus 54
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti tasapuolista 
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sukupuolijakaumaa kaikissa ohjelmissa, 
arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa nykyisissä tai 
ohjelman täytäntöönpanoa varten 
perustettavissa päätöksentekoelimissä.

Or. en

Tarkistus 55
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy munasolujen, 
kudosten ja solujen kaupallista 
luovuttamista ja sijaisäitiyttä.

Or. en

Tarkistus 56
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai joilla 
vastataan tehokkaasti maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti 
vallitsevaan miesten ja naisten epätasa-
arvoon.
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Or. en

Tarkistus 57
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien 
lujittamista silloin, kun alueellisen, 
kansallisen tai kansainvälisen tason toimia 
toteutetaan yhdessä unionin alueella.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten 
kumppanuuksien, kansalaisyhteiskunta 
mukaan lukien, lujittamista silloin, kun 
alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen 
tason toimia toteutetaan yhdessä unionin 
alueella.

Or. en

Tarkistus 58
Antonyia Parvanova

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 ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
yleistavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 59
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia, ja 
niissä olisi oltava riittävä 
sukupuoliulottuvuus ja naispuolisten 
tieteenharjoittajien myönteistä roolia 
tutkimuksessa ja innovoinnissa olisi 
korostettava.

Or. en

Tarkistus 60
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.
Kaikkiin tiedonlevitys- ja viestintätoimiin 
sisällytetään sukupuoliulottuvuus ja niitä 
ennen tehdään sukupuolinäkökohtia 
koskeva arviointi.

Or. en

Tarkistus 61
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 
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-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina;

-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina; olisi edistettävä naisten 
entistä suurempaa osallistumista 
tutkimukseen ja naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen tavoite tieteessä 
ja tutkimuksessa olisi nähtävä sosiaalisen 
yhdenvertaisuuden periaatteen 
vahvistamisena ja olennaisena keinona 
yhteiskunnassa olevan tieteellisen 
potentiaalin täysimääräiseksi 
hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) viestintä- ja valistustoimet, joilla 
pyritään varmistamaan tieteellisen ja 
teknisen tutkimuksen alalla toimivien 
naisten näkyvyys (esimerkiksi mainokset, 
sanomalehdet, radio ja internet) ja 
luomaan positiivinen kuva naistutkijoista 
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 63
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) kampanjat sukupuoleen liittyvien 
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stereotypioiden kumoamiseksi yleisesti 
tieteessä ja erityisesti innovoinnissa ja 
tutkimuksessa;

Or. en

Tarkistus 64
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontajärjestelmässä on varmistettava 
tarkoituksenmukainen tasapaino 
luottamuksen ja valvonnan välillä ja 
otettava huomioon valvonnasta kaikilla 
tasoilla aiheutuvat hallinnolliset ja muut 
kustannukset siten, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa 
ja että siihen voidaan houkutella parhaat 
huippututkijat ja innovatiivisimmat 
yritykset.

2. Valvontajärjestelmässä on varmistettava 
tarkoituksenmukainen tasapaino 
luottamuksen ja valvonnan välillä ja 
otettava huomioon valvonnasta kaikilla 
tasoilla aiheutuvat hallinnolliset ja muut 
kustannukset siten, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa 
ja että siihen voidaan houkutella parhaat 
huippututkijat sukupuolesta riippumatta ja 
innovatiivisimmat yritykset.

Or. en

Tarkistus 65
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja indikaattorit
monialaisista aiheista, kuten 
sukupuolinäkökohdista, kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
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ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 66
Antigoni Papadopoulou

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 sukupuolinäkökohdista,
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 67
Norica Nicolai

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 sukupuolinäkökohdista,
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.

Or. en
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Tarkistus 68
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin painopistealueella 
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa".

iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin sukupuolen 
mukaan eritellyissä tavoitteissa ja 
painopistealueella "Yhteiskunnalliset 
haasteet" ja erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa".

Or. en

Tarkistus 69
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
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toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta 
ja sisällytetään sukupuoliulottuvuus 
tutkimuksen ja innovoinnin sisältöön. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 70
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
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yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta 
ja sisällytetään sukupuoliulottuvuus 
tutkimuksen ja innovoinnin sisältöön. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 71
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
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alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa
edistävien toimien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden vaikutus 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin painopisteiden kannalta 
sekä tulokset aiempien toimenpiteiden 
pitkän aikavälin vaikutuksista.

alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 72
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Lisäksi arvioinnissa olisi otettava 
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toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

huomioon päätöksentekoelimissä, 
arviointikomiteoissa ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä saavutettu tasapuolinen 
sukupuolijakauma sekä 
sukupuoliulottuvuus prosesseissa, 
osallistumisessa ja varojen jakamisessa. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 73
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tasa-arvomittarit lisätään 
suorituskykyindikaattoreina ja niissä 
käytetään nykyisiä tilastointivälineitä ja 
menetelmiä kuten "Naisia koskevat luvut: 
sukupuolten tasa-arvoa tieteessä mittaavat 
tilastot ja indikaattorit", jotka 
tutkimuksen pääosasto julkaisee kolmen 
vuoden välein.

Or. en
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Tarkistus 74
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tasa-arvomittarit lisätään 
suorituskykyindikaattoreina ja niissä 
käytetään esimerkiksi nykyisiä 
menetelmiä kuten "Naisia koskevat luvut: 
sukupuolten tasa-arvoa tieteessä mittaavat 
tilastot ja indikaattorit". Naisia koskevista 
luvuista on tullut merkittävä ja 
tunnustettu indikaattoreiden lähde ja ne 
olisi julkaistava kahden vuoden välein.

Or. en

Tarkistus 75
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
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-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu. -puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tasa-arvomittarit lisätään 
suorituskykyindikaattoreina ja niissä 
käytetään esimerkiksi nykyisiä 
menetelmiä kuten "Naisia koskevat luvut: 
sukupuolten tasa-arvoa tieteessä mittaavat 
tilastot ja indikaattorit".

Or. en

Tarkistus 76
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla lahjakkaat ja luovat yksittäiset 
tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä voivat 
seurata kaikkien lupaavimpia 
tutkimuslinjoja tieteen eturintamassa.

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla lahjakkaat ja luovat yksittäiset 
tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä 
sukupuolesta riippumatta voivat seurata 
kaikkien lupaavimpia tutkimuslinjoja 
tieteen eturintamassa.

Or. en

Tarkistus 77
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla lahjakkaat ja luovat yksittäiset 
tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä voivat 
seurata kaikkien lupaavimpia 

a) Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
tarjoaa unionin laajuisesti kilpailutettua 
houkuttelevaa ja joustavaa rahoitusta, 
jonka avulla lahjakkaat ja luovat yksittäiset 
tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä 
sukupuolesta riippumatta voivat seurata 
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tutkimuslinjoja tieteen eturintamassa. kaikkien lupaavimpia tutkimuslinjoja 
tieteen eturintamassa.

Or. en

Tarkistus 78
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä, jolla pyritään 
parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä ja 
käyttäjälähtöistä ja sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa teknologiaa ja 
innovointia, jolla pyritään parantamaan 
Euroopan kykyä tuottaa kehittyneitä ja 
tutkimusparadigmoja muuttavia 
innovaatiota. Siinä pyritään saamaan 
aikaan täysin uusiin ja suuririskisiin 
ideoihin liittyvää tieteenalojen välistä 
tutkimusyhteistyötä ja nopeuttamaan 
kaikkein lupaavimpien esiin nousevien 
tieteen- ja teknologianalojen kehitystä ja 
niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä, jolla pyritään 

b) Tulevia ja kehitteillä olevia 
teknologioita koskevassa toiminnassa 
tuetaan tutkimusyhteistyötä ja 
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parantamaan Euroopan kykyä tuottaa 
kehittyneitä ja tutkimusparadigmoja 
muuttavia innovaatiota. Siinä pyritään 
saamaan aikaan täysin uusiin ja 
suuririskisiin ideoihin liittyvää 
tieteenalojen välistä tutkimusyhteistyötä ja 
nopeuttamaan kaikkein lupaavimpien esiin 
nousevien tieteen- ja teknologianalojen 
kehitystä ja niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

käyttäjälähtöistä ja sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa teknologiaa ja 
innovointia, jolla pyritään parantamaan 
Euroopan kykyä tuottaa kehittyneitä ja 
tutkimusparadigmoja muuttavia 
innovaatiota. Siinä pyritään saamaan 
aikaan täysin uusiin ja suuririskisiin 
ideoihin liittyvää tieteenalojen välistä 
tutkimusyhteistyötä ja nopeuttamaan 
kaikkein lupaavimpien esiin nousevien 
tieteen- ja teknologianalojen kehitystä ja 
niihin liittyvien tiedeyhteisöjen 
rakentumista unionin laajuisesti.

Or. en

Tarkistus 80
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin.

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin. Liikkuvuusohjelmilla 
varmistetaan tehokkaasti naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja 
ohjelmissa on erityistoimia, joilla 
poistetaan naispuolisten tutkijoiden 
liikkuvuuden esteitä.

Or. en

Tarkistus 81
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin.

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin. Liikkuvuusohjelmilla 
varmistetaan tehokkaasti naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja 
ohjelmissa on erityistoimia, joilla 
poistetaan naispuolisten tutkijoiden 
liikkuvuuden esteitä.

Or. en

Tarkistus 82
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin.

c) Marie Curie -toimet tarjoavat tutkijoiden 
rajat ylittävän ja sektoreiden välisen 
liikkuvuuden avulla huipputasoista ja 
innovatiivista tutkijakoulutusta ja 
houkuttelevia mahdollisuuksia edetä uralla 
ja vaihtaa tietämystä, jotta tutkijoilla olisi 
mahdollisimman hyvät valmiudet vastata 
nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisin 
haasteisiin. Liikkuvuusohjelmilla 
varmistetaan tehokkaasti naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja 
ohjelmissa on erityistoimia, joilla 
poistetaan naispuolisten tutkijoiden 
liikkuvuuden esteitä.
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Or. en

Tarkistus 83
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 
seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 
seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti, jotta lisätään
naistutkijoiden osallistumista ja käytetään 
naistutkijoiden koko työvoimapotentiaali 
ja tieteellinen huippuosaaminen 
Euroopan talouden ja yhteiskunnan 
hyväksi. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Or. en

Tarkistus 84
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 
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seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti, jotta lisätään 
lahjakkaiden naistutkijoiden 
osallistumista. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Or. en

Tarkistus 85
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA. Painopistealue "Huipputason tiede" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 
seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Toimet ovat lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautuneita; niissä rakennetaan pitkän 
aikavälin osaamista ja keskitytään 
seuraavan sukupolven tieteeseen, 
teknologiaan, tutkijoihin ja innovaatioihin 
ja tuetaan uusia lahjakkuuksia kaikkialla 
unionissa ja assosioituneissa maissa sekä 
maailmanlaajuisesti, jotta lisätään 
lahjakkaiden naistutkijoiden 
osallistumista. Koska toimet ovat 
tiedepainotteisia ja niiden 
rahoitusjärjestelyt on suurelta osin alhaalta 
ylöspäin suuntautuneita ja tutkijalähtöisiä, 
Euroopan tiedeyhteisöllä on tärkeä asema 
ohjelmassa noudatettavien 
tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Or. en
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Tarkistus 86
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA. Painopistealue "Teollisuuden johtoasema" – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa. Näissä toimissa 
annetaan kohdennettua tukea tieto- ja 
viestintäteknologian, nanoteknologian, 
kehittyneiden materiaalien, bioteknologian, 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien ja 
avaruusteknologian alojen tutkimukseen, 
kehittämiseen ja demonstrointiin. 
Käyttäjien tarpeet ja sukupuoliulottuvuus 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kaikilla näillä aloilla. Toimissa 
korostetaan vuorovaikutusta ja 
konvergenssia eri teknologioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 87
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 
raaka-aineet

e) ilmastotoimet mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen 
sukupuolinäkökohdat, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja resurssien 
säästäminen ja raaka-aineiden kestävä 
käyttö;

Or. en
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Tarkistus 88
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat.

(f) Tasa-arvoiset, osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

Or. en

Tarkistus 89
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta kaikkiin haasteisiin voitaisiin vastata, 
yhteiskunta- ja humanistiset tieteet ovat 
olennainen osa toimia. Näiden 
tieteenalojen peruskehitystä tuetaan myös 
erityistavoitteessa "Tasa-arvoiset, 
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat". Samoin 
sukupuolinäkökohdat ja tasa-
arvokysymykset sisällytetään kaikkiin 
haasteisiin. Tukea keskitetään myös 
toimiin, joiden tavoitteena on vankan 
tietopohjan tarjoaminen poliittiselle 
päätöksenteolle kansainvälisellä, unionin, 
kansalliselle ja alueellisella tasolla. Koska 
monet haasteet ovat luonteeltaan 
maailmanlaajuisia, strateginen yhteistyö 
kolmansien maiden kanssa on olennainen 
osa kutakin haastetta. Monialaista tukea 
kansainväliselle yhteistyölle annetaan 
myös erityistavoitteessa "Tasa-arvoiset,
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat".
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Or. en

Tarkistus 90
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
tasa-arvoiset, innovatiiviset ja turvalliset 
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sisältyy myös tutkimuksen ja innovoinnin
välisen kuilun kaventamiseen tähtäävä 
toimi, johon sisältyy erityistoimenpiteitä
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.

yhteiskunnat" sisältyy myös toimia, joilla 
edistetään tutkimustoiminnan 
tasapuolista sukupuolijakaumaa, 
sukupuoliulottuvuuden ottamista 
huomioon tutkimuksen ja innovoinnin 
sisällössä sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin kuilun kaventamista 
erityistoimenpiteillä huippuosaamisen 
saamiseksi käyttöön unionin heikommin 
kehittyneillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 92
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA. Painopistealue "Yhteiskunnalliset haasteet" – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
sisältyy myös tutkimuksen ja innovoinnin 
välisen kuilun kaventamiseen tähtäävä 
toimi, johon sisältyy erityistoimenpiteitä 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.

Erityistavoitteeseen "Tasa-arvoiset, 
osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat" sisältyy myös 
tutkimuksen ja innovoinnin kuilun 
kaventamiseen tähtäävä toimi, johon 
sisältyy erityistoimenpiteitä 
huippuosaamisen saamiseksi käyttöön 
unionin heikommin kehittyneillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 93
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.1. alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toinen keskeinen osa haastetta on se, että 
monissa Euroopan maissa julkinen sektori 
ei vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 

Toinen keskeinen osa haastetta on se, että 
monissa Euroopan maissa julkinen sektori 
ei vieläkään tarjoa parhaille tutkijoille 
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riittävän houkuttelevia olosuhteita. 
Lahjakkailta nuorilta tutkijoilta voi viedä 
useita vuosia ennen kuin heistä tulee
riippumattomia tieteenharjoittajia. Tämä 
johtaa Euroopan tutkimuspotentiaalin 
merkittävään tuhlaukseen, koska se 
viivyttää uusia ideoita ja uutta energiaa 
mukanaan tuovien seuraavan sukupolven 
tutkijoiden esiinnousua ja houkuttelee 
uraansa aloittavia huippututkijoita etsimään 
etenemismahdollisuuksia muualta.

riittävän houkuttelevia olosuhteita. 
Lahjakkailta nuorilta tutkijoilta voi viedä 
useita vuosia ennen kuin heistä tulee 
riippumattomia tieteenharjoittajia. Tämä 
johtaa Euroopan tutkimuspotentiaalin 
merkittävään tuhlaukseen, koska se 
viivyttää uusia ideoita ja uutta energiaa 
mukanaan tuovien seuraavan sukupolven 
tutkijoiden esiinnousua ja houkuttelee 
uraansa aloittavia huippututkijoita etsimään 
etenemismahdollisuuksia muualta.
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
naistutkijoihin, sillä vain 18 prosenttia 
huippututkijoista on naisia ja vastaava 
luku Yhdysvalloissa on 27 prosenttia. 
Olisi kiinnitettävä huomiota sukupuolten 
eriarvoisuuden vähentämiseen tieteellisiä 
työpaikkoja täytettäessä sekä 
naistutkijoiden urakehityksen tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 94
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.1. alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden ja
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
tutkijoita kaikkialta maailmasta, näiden 
mukana kymmeniä tuhansia tutkijoita 
unionista.

Nämä tekijät pahentavat lisäksi sitä 
tosiseikkaa, ettei Eurooppa ole kovin 
houkutteleva kohde tieteellisistä 
lahjakkuuksista käytävässä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa. 
Yhdysvaltojen järjestelmän kyky tarjota 
enemmän resursseja tutkijaa kohden ja 
parempia uranäkymiä selittää sen, miksi se 
pystyy jatkuvasti houkuttelemaan parhaita 
mies- ja naistutkijoita kaikkialta 
maailmasta, näiden mukana kymmeniä 
tuhansia tutkijoita unionista. Lisäksi on 
todettava, että vaikka 60 prosenttia 
Euroopan yliopistoista valmistuvista on 
naisia, vain 18 prosenttia 
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huippututkijoista on naisia; vastaava luku 
Yhdysvalloissa on 27 prosenttia. Naisten 
vähäinen määrä tiedeurilla on valtavaa 
kykyjen haaskausta ja rapauttaa 
Euroopan asemaa tutkimuksen 
huippuosaamisessa. Tämän vuoksi 
tarvitaan kiintiöjärjestelmää sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 95
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.2. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
perustettiin tarjoamaan Euroopan parhaille 
tutkijoille, sekä naisille että miehille, 
resurssit, joita he tarvitsevat voidakseen 
kilpailla paremmin maailmanlaajuisesti. Se 
rahoittaa yksittäisiä tutkijaryhmiä 
Euroopan laajuisen kilpailutuksen pohjalta. 
ERC toimii itsenäisesti: riippumaton 
tieteellinen neuvosto, jonka muodostavat 
arvostetut ja asiantuntevat tiedemiehet, 
insinöörit ja tutkijat, laatii tieteellisen 
kokonaisstrategian ja tekee täysin 
valtuuksin päätökset siitä, minkä tyyppistä 
tutkimusta rahoitetaan. Nämä ovat ERC:n 
keskeiset piirteet, joilla varmistetaan sen 
tiedeohjelman tehokkuus, sen toiminnan ja 
vertaisarviointiprosessin laatu ja sen 
uskottavuus tiedeyhteisön silmissä.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) 
perustettiin tarjoamaan Euroopan parhaille 
tutkijoille, sekä naisille että miehille, 
resurssit, joita he tarvitsevat voidakseen 
kilpailla paremmin maailmanlaajuisesti. Se
rahoittaa yksittäisiä tutkijaryhmiä 
Euroopan laajuisen kilpailutuksen pohjalta. 
ERC toimii itsenäisesti: riippumaton 
tieteellinen neuvosto, jonka muodostavat 
arvostetut ja asiantuntevat tiedemiehet, 
insinöörit ja tutkijat, laatii tieteellisen 
kokonaisstrategian ja tekee täysin 
valtuuksin päätökset siitä, minkä tyyppistä 
tutkimusta rahoitetaan. Nämä ovat ERC:n 
keskeiset piirteet, joilla varmistetaan sen 
tiedeohjelman tehokkuus, sen toiminnan ja 
vertaisarviointiprosessin laatu ja sen 
uskottavuus tiedeyhteisön silmissä. ERC 
varmistaa, että sukupuolten 
eriarvoisuuteen puututaan 
asianmukaisesti arviointimenettelyissä.

Or. en
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Tarkistus 96
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.3. alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä ja mistä maailman maasta 
tahansa tulevista tutkijoista. ERC pyrkii 
edistämään tervettä kilpailua kaikkialla 
Euroopassa.

ERC:n rahoitusta annetaan seuraavien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa 
kriteeri, jonka perusteella ERC myöntää 
apurahoja. ERC toimii alhaalta ylöspäin 
-periaatteella ilman ennalta määriteltyjä 
prioriteetteja. ERC:n apurahat ovat avoimia 
Euroopassa työskenteleville yksittäisille 
tutkijaryhmille, jotka voivat koostua minkä 
tahansa ikäisistä, kumpaa tahansa 
sukupuolta olevista ja mistä maailman 
maasta tahansa tulevista tutkijoista. ERC 
pyrkii edistämään tervettä kilpailua 
kaikkialla Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 97
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.3. alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

ERC:n tieteellinen neuvosto seuraa 
jatkuvasti ERC:n toimintaa ja pohtii, 
kuinka sen tavoitteet voidaan parhaiten 
saavuttaa sellaisten apurahajärjestelmien 
avulla, joissa korostetaan selkeyttä, 
vakautta ja yksinkertaisuutta niin 
hakijoiden kuin järjestelmien toteuttamisen 
ja hallinnoinnin kannalta, ja tarvittaessa, 
kuinka voidaan vastata esiin nouseviin 
tarpeisiin. Se aikoo ylläpitää ja edelleen 
kehittää ERC:n maailmanluokan 
vertaisarviointijärjestelmää, joka perustuu 
ehdotusten avoimeen, oikeudenmukaiseen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ja puolueettomaan käsittelyyn, jotta se 
pystyy tunnistamaan uraauurtavan 
tieteellisen huippuosaamisen ja 
lahjakkuuden tutkijan sukupuolesta, 
kansallisuudesta tai iästä riippumatta. 
Lisäksi ERC toteuttaa omia strategisia 
selvityksiään toimintansa 
valmistelemiseksi ja tukemiseksi, ylläpitää 
tiiviitä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja muihin 
sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 
tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 98
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 1. kohta – 1.3. alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

sidosryhmiin sekä pyrkii siihen, että sen 
toimet täydentävät muilla tasoilla tehtävää 
tutkimusta. Neuvosto pyrkii 
kokoonpanossaan tasapuoliseen 
sukupuolijakaumaan.

Or. en

Tarkistus 99
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.1. alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 100
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.1. alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 101
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.3. alakohta – a kohta –
2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 102
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.3. alakohta – d kohta –
1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on vahvistaa Marie Curie 
-toimien lukumäärällistä ja rakenteellista 
vaikutusta kokoamalla lisärahoitusta ja 
edistää huippulaatua kansallisella tasolla 
tutkijoiden koulutuksen, liikkuvuuden ja 
urakehityksen kautta.

Tavoitteena on vahvistaa Marie Curie 
-toimien lukumäärällistä ja rakenteellista 
vaikutusta kokoamalla lisärahoitusta ja 
edistää huippulaatua kansallisella tasolla 
tutkijoiden koulutuksen, liikkuvuuden ja 
urakehityksen kautta. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä sukupuolten tasa-
arvoon ja rakennemuutokseen.

Or. en

Tarkistus 103
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.3. alakohta – d kohta –
2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeisenä toimena on kannustaa 
yhteisrahoitusmekanismin avulla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
organisaatioita perustamaan uusia ohjelmia 
ja avaamaan nykyiset ohjelmat maiden ja 
alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tämä parantaa 
tutkijakoulutuksen laatua Euroopassa 

Keskeisenä toimena on kannustaa 
yhteisrahoitusmekanismin avulla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
organisaatioita perustamaan uusia ohjelmia 
ja avaamaan nykyiset ohjelmat maiden ja 
alojen välistä koulutusta, liikkuvuutta ja 
urakehitystä varten. Tämä parantaa 
tutkijakoulutuksen laatua Euroopassa 
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urakehityksen kaikissa vaiheissa, myös 
tohtorintutkinnon tasolla, edistää 
tutkijoiden ja tieteellisen tietämyksen 
vapaata liikkuvuutta Euroopassa, lisää 
tutkijaurien houkuttelevuutta 
mahdollistamalla avoimen rekrytoinnin ja 
houkuttelevat työolot ja tukee 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten välistä tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä sekä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

urakehityksen kaikissa vaiheissa, myös 
tohtorintutkinnon tasolla, edistää 
tutkijoiden ja tieteellisen tietämyksen 
vapaata liikkuvuutta Euroopassa, lisää 
tutkijaurien houkuttelevuutta 
mahdollistamalla avoimen rekrytoinnin ja 
houkuttelevat työolot ja tukee 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten välistä tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä sekä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä osallistujien 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan.

Or. en

Tarkistus 104
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I OSA, HUIPPUTASON TIEDE – 3. kohta – 3.3. alakohta – e kohta –
1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja Marie Curie -toimissa ja 
lisätä toimien vaikutusta. Tähän liittyen 
kehitetään indikaattoreita ja analysoidaan 
tutkijoiden liikkuvuutta, osaamista ja uria 
koskevia tietoja. Näin pyritään saamaan 
aikaan synergioita ja koordinoimaan toimet 
tiiviisti erityistavoitteen "Osallisuutta 
edistävä, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, tutkijoiden työnantajia ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Toimen avulla pyritään 
myös lisäämään tietoisuutta tutkijanuran 
tärkeydestä ja lisäämään sen 
houkuttelevuutta sekä levittämään Marie 
Curie -toimilla tuetusta työstä saatuja 
tutkimus- ja innovaatiotuloksia.

Tavoitteena on seurata edistymistä, 
kartoittaa aukkoja Marie Curie -toimissa ja 
lisätä toimien vaikutusta. Tähän liittyen 
kehitetään sukupuolen mukaan jaoteltuja
indikaattoreita ja analysoidaan tutkijoiden 
liikkuvuutta, osaamista ja uria sekä 
miesten ja naisten tasa-arvoa koskevia 
tietoja. Näin pyritään saamaan aikaan 
synergioita ja koordinoimaan toimet 
tiiviisti erityistavoitteen "Osallisuutta 
edistävä, innovatiivinen ja turvallinen 
yhteiskunta" mukaisesti toteutettujen 
tutkijoita, tutkijoiden työnantajia ja 
rahoittajia koskevien poliittisten 
tukitoimien kanssa. Toimen avulla pyritään 
myös lisäämään tietoisuutta tutkijanuran 
tärkeydestä ja lisäämään sen 
houkuttelevuutta sekä levittämään Marie 
Curie -toimilla tuetusta työstä saatuja 
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tutkimus- ja innovaatiotuloksia.

Or. en

Tarkistus 105
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA, Teollisuuden johtoasema – 1. kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lähestymistapa sisältää sekä 
tavoitelähtöisiä toimia että avoimempia 
aloja innovatiivisten hankkeiden ja 
uraauurtavien ratkaisujen tukemiseksi.
Painopiste on t&k-toimissa, suuren 
mittakaavan pilotti- ja 
demonstrointitoimissa, testausalustoissa 
ja elävissä laboratorioissa, prototyyppien 
valmistuksessa ja tuotteiden validoinnissa 
pilottituotantolinjoilla. Toimilla pyritään 
parantamaan teollisuuden kilpailukykyä 
kannustamalla teollisuutta ja erityisesti 
pk-yrityksiä tekemään tutkimus- ja 
innovointi-investointeja.

Lähestymistapa sisällyttää 
sukupuolinäkökohtia koskevan arvioinnin 
tekniseen innovointiin. 
Sukupuolinäkökohtia koskevan 
arvioinnin asianmukainen huomioon 
ottaminen voi johtaa uusiin tuotteisiin, 
prosesseihin, infrastruktuuriin tai 
palveluihin. Se johtaa suunnitteluun, jolla 
edistetään ihmisten hyvinvointia, 
sukupuolten tasa-arvo mukaan lukien, ja 
uusien markkinoiden ja 
liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä 
monitahoisten ja monenlaisten 
käyttäjäryhmien tarpeita vastaavaa 
teknologiaa kehittämällä. Mahdollisten 
sukupuolesta johtuvien erojen 
sivuuttaminen voi johtaa käyttämättömiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin ja siihen,
että tietyt ihmisryhmät jäävät kokonaan 
huomiotta tai heidän tarpeisiin vastataan 
riittämättömästi. Jos naisia ja miehiä 
kohdellaan homogeenisina ryhminä, 
naisten ja miesten väliset erot jäävät 
huomiotta. Naisten ja miesten välisten 
erojen ylikorostaminen voi johtaa siihen, 
että insinöörit sivuuttavat naisten ja 
miesten merkittävät yhteiset piirteet. 
Stereotypiat suunnittelussa voivat johtaa 
epäsuosittuihin tuotteisiin.

Or. en
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Tarkistus 106
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA, Teollisuuden johtoasema – 1. kohta – 1.1. alakohta – 1.1.2 alakohta –
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa 
innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan 
useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla 
markkinoilla ja sektoreilla ja mahdollistaa 
tieteelliset edistysaskeleet monilla 
tieteenaloilla. Digitaaliteknologioiden ja 
tieto- ja viestintäteknologian 
komponenttien, infrastruktuurien ja 
palvelujen muutosvaikutus on seuraavan 
vuosikymmenen aikana entistäkin 
näkyvämpi kaikilla elämänaloilla. 
Rajattomat laskenta-, viestintä- ja 
tiedonvarastointiresurssit ovat maailmassa 
kaikkien saatavilla. Anturit, koneet ja 
tietoteknologia-avusteiset tuotteet tuottavat 
suuria määriä tietoa ja tekevät toimintojen 
etäohjauksesta jokapäiväistä, 
mahdollistavat liiketoimintaprosessien ja 
kestävien tuotantolaitosten 
maailmanlaajuisen käyttöönoton ja 
tarjoavat käyttöön laajan valikoiman 
palveluja ja sovelluksia. Tieto- ja 
viestintäteknologialla tuetaan monia 
kriittisiä kaupallisia ja julkisia palveluja ja 
kaikkia tietämyksen tuottamisen keskeisiä 
prosesseja tieteen, koulutuksen ja 
yritystoiminnan aloilla sekä julkisella 
sektorilla. Tieto- ja viestintäteknologia 
muodostaa kriittisen infrastruktuurin
tuotanto- ja liiketoimintaprosesseille, 
viestinnälle ja kaupankäynnille. Tieto- ja 
viestintäteknologia vaikuttaa myös 
olennaisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja prosesseihin, kuten yhteisöjen 
muodostumiseen, kuluttajakäyttäytymiseen 
ja julkiseen hallintoon, esimerkiksi 
sosiaalisen median kautta.

Tieto- ja viestintäteknologia muodostaa 
innovoinnin ja kilpailukyvyn perustan 
useilla erilaisilla yksityisillä ja julkisilla 
markkinoilla ja sektoreilla ja mahdollistaa 
tieteelliset edistysaskeleet monilla 
tieteenaloilla. Digitaaliteknologioiden ja 
tieto- ja viestintäteknologian 
komponenttien, infrastruktuurien ja 
palvelujen muutosvaikutus on seuraavan 
vuosikymmenen aikana entistäkin 
näkyvämpi kaikilla elämänaloilla. 
Rajattomat laskenta-, viestintä- ja 
tiedonvarastointiresurssit ovat maailmassa 
kaikkien saatavilla. Anturit, koneet ja 
tietoteknologia-avusteiset tuotteet tuottavat 
suuria määriä tietoa ja tekevät toimintojen 
etäohjauksesta jokapäiväistä, 
mahdollistavat liiketoimintaprosessien ja 
kestävien tuotantolaitosten 
maailmanlaajuisen käyttöönoton ja 
tarjoavat käyttöön laajan valikoiman 
palveluja ja sovelluksia. Tieto- ja 
viestintäteknologialla tuetaan monia 
kriittisiä kaupallisia ja julkisia palveluja ja 
kaikkia tietämyksen tuottamisen keskeisiä 
prosesseja tieteen, koulutuksen ja 
yritystoiminnan aloilla sekä julkisella 
sektorilla. Tieto- ja viestintäteknologia 
muodostaa kriittisen infrastruktuurin 
tuotanto- ja liiketoimintaprosesseille, 
viestinnälle ja kaupankäynnille. Tieto- ja 
viestintäteknologia vaikuttaa myös 
olennaisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja prosesseihin, kuten yhteisöjen 
muodostumiseen, kuluttajakäyttäytymiseen 
ja julkiseen hallintoon sekä sukupuolten 
tasa-arvoon, esimerkiksi sosiaalisen 
median kautta.
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Or. en

Tarkistus 107
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II OSA, Teollisuuden johtoasema – 3. kohta – 3.3. alakohta – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Tieteen alalle tarvitaan lisää naisia, 
mutta jos tutkimus tehdään laitoksissa 
(kuten yliopistoissa), sen on oltava 
avointa tiedon kaupallistamiselle 
pikemminkin kuin suoralle tietämyksen 
edistämiselle. Toisin sanoen kyse on 
markkinamahdollisuuksista ja 
markkinoihin liittyvistä hankkeista, joita 
voidaan kaupallistaa käytännössä. Tätä 
olisi mahdollisuuksien mukaan 
aktiivisesti kannustettava, sillä se tuo 
kaivattua vahvistusta Euroopan talouden 
kilpailukykyyn.

Or. en

Tarkistus 108
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 1. kohta – 1.1. alakohta – 7 a kohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Terveydessä ja hyvinvoinnissa on 
huomattavia sukupuolisidonnaisia eroja. 
Väestökehityksessä on merkittävä 
sukupuoliulottuvuus, erityisesti 
ikääntymisessä, sillä naiset muodostavat 
enemmistön vanhusväestöstä ja hoitajista. 
Muita merkittäviä väestökehitykseen 
liittyviä näkökohtia, kuten 
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elämäntapamuutokset, uudenlaiset 
perherakenteet ja alhainen syntyvyys, on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuolinäkökohtia koskevassa 
arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 109
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 1. kohta – 1.3. alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki nämä toimet toteutetaan niin, että 
tukea annetaan koko tutkimus- ja 
innovointisyklin ajan, mikä vahvistaa 
Eurooppaan sijoittautuneen teollisuuden 
kilpailukykyä ja lisää uusien markkinoiden 
kehittämismahdollisuuksia. Eritystä 
huomiota kiinnitetään viranomaisten, 
tutkimuksen, kansalaisyhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän väliseen laajaan 
yhteistyöhön.

Or. en

Tarkistus 110
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 1. kohta – 1.3. alakohta – 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 

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

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

Or. en

Tarkistus 111
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 4. kohta – 4.3. alakohta – b kohta –
2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
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ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.
Tutkimuksessa olisi otettava huomioon 
sosioekonomiset ja sukupuoleen liittyvät 
erot liikennekäyttäytymisessä.

Or. en

Tarkistus 112
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 4. kohta – 4.3. alakohta – b kohta –
2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.

Toimissa keskitytään ruuhkien 
vähentämiseen, käytettävyyden 
parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden 
täyttämiseen edistämällä yhdennettyä 
ovelta ovelle -liikennettä ja -logistiikkaa, 
intermodaalisuuden parantamiseen ja 
älykkäiden suunnittelu- ja 
hallintaratkaisujen käyttöönottoon sekä 
onnettomuuksien ja turvallisuusuhkien 
vaikutusten voimakkaaseen vähentämiseen.
Edellä mainituissa toimissa olisi otettava 
huomioon sukupuoliulottuvuus ja niitä 
ennen olisi tehtävä sukupuolinäkökohtia 
koskeva arviointi.

Or. en

Tarkistus 113
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 5. kohta – 5.1. alakohta – 6 a kohta 
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(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset eivät 
ole missään tapauksessa 
sukupuolineutraaleja. 
Sukupuolisidonnaisten roolien vuoksi 
naisten vaikutus ympäristöön ei ole sama 
kuin miesten, ja heidän mahdollisuutensa 
hyödyntää resursseja ja heidän 
selviytymis- ja sopeutumiskeinonsa ovat 
tuloihin, resurssien saantiin, poliittiseen 
valtaan, koulutukseen tai kotitalouksien 
työnjakoon liittyvän monenlaisen 
syrjinnän vuoksi hyvin rajoitetut. Naisten 
ja miesten elämäntavat, käyttäytyminen ja 
kulutus eroavat usein toisistaan ja he 
jättävät erilaiset ekologiset jalanjäljet. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin ja 
miehiin kaikkialla maailmassa. YK:n 
ilmastopaneeli IPCC on todennut, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
jakaantuvat epätasaisesti eri alueiden, 
sukupolvien, ikäryhmien, tuloryhmien, 
ammattiryhmien ja sukupuolten kesken.

Or. en

Tarkistus 114
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 5. kohta – 5.3. alakohta – a kohta –
1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-

Tavoitteena on kehittää ja arvioida 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
kestäviä sopeutumis- ja 
lieventämistoimenpiteitä, jotka koskevat 
sekä hiilidioksidipäästöjä että muita 
kasvihuonekaasupäästöjä ja joissa 
keskitytään sekä teknologisiin että ei-
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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.

teknologisiin vihreisiin ratkaisuihin 
esittämällä näyttöä tietoon perustuvalle, 
varhaiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 
verkottamalla tarvittavaa osaamista. 
Toimissa keskitytään ilmastonmuutoksen 
tuntemuksen parantaminen ja luotettavien 
ilmastoennusteiden tekemiseen, 
Vaikutusten ja heikkojen kohtien 
arvioiminen sekä innovatiivisten ja 
kustannustehokkaiden sopeutumis- ja 
riskinvälttämistoimenpiteiden kehittäminen 
Vaikutusten lieventämiseen tähtäävien 
politiikkojen tukeminen Tutkimuksessa 
otetaan sukupuoli- ja tasa-
arvonäkökohdat huomioon 
sopeutumistoimien suhteen.

Or. en

Tarkistus 115
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 5. kohta – 5.3. alakohta – a kohta –
1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kehittämiseen sekä vaikutusten 
lieventämiseen tähtäävien politiikkojen 
tukemiseen. Edellä mainituissa toimissa 
olisi otettava huomioon 
sukupuoliulottuvuus ja niitä ennen olisi 
tehtävä sukupuolinäkökohtia koskeva 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 116
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6. kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET 
YHTEISKUNNAT

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
TASA-ARVOISET, INNOVATIIVISET 
JA TURVALLISET YHTEISKUNNAT

Or. en

Tarkistus 117
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6. kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. OSALLISUUTTA EDISTÄVÄT, 
INNOVATIIVISET JA TURVALLISET 
YHTEISKUNNAT

6. TASA-ARVOISET, OSALLISUUTTA 
EDISTÄVÄT, INNOVATIIVISET JA 
TURVALLISET YHTEISKUNNAT

Or. en

Tarkistus 118
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6. kohta – 6.1. alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 119
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6.3. alakohta – 6.3.1. alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 120
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6.3. alakohta – 6.3.1. alakohta – 2 kohta 
– d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
kaikkialla Euroopassa.

Or. en
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Tarkistus 121
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6.3. alakohta – 6.3.2. alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6.3. alakohta – 6.3.2. alakohta – 2 kohta 
– c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiskunnan osallisuuden 
varmistaminen tutkimuksessa ja 
innovoinnissa;

c) yhteiskunnan osallisuuden ja 
osallistumisen varmistaminen 
tutkimuksessa ja innovoinnissa;

Or. en

Tarkistus 123
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – III OSA, Yhteiskunnalliset haasteet – 6.3. alakohta – 6.3.2. alakohta – 2 kohta 
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– d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
kaikkialla Euroopassa ja kaikessa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitetussa toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 124
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – V OSA, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 3 kohta –
b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – V OSA, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 3 kohta –
c alakohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

(c) Lahjakkaiden, osaavien ja 
yrittäjähenkisten ihmisten kehittäminen 
koulutuksen avulla

(c) Lahjakkaiden, osaavien ja 
yrittäjähenkisten ihmisten, naisten ja 
miesten, kehittäminen koulutuksen avulla

Or. en

Tarkistus 126
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – V OSA, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 3 kohta –
c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT sisällyttää koulutuksen urakehityksen 
kaikkiin vaiheisiin ja kehittää uusia ja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, joissa 
otetaan huomioon monimutkaisten 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden luoma tarve uusille 
osaamisprofiileille. Tämän vuoksi EIT on 
enemmän kuin mikään muu Horisontti 
2020 -puiteohjelman väline vastuussa 
nuorten lahjakkaiden naisten 
järjestelmällisestä etsinnästä, jotta 
lahjakkuuksien tuhlaus saataisiin 
loppumaan eurooppalaisella 
tutkimusalueella. Samalla tavalla 
yleissivistävässä ja ammatillisessa 
koulutuksessa otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat, sillä huomispäivän 
tiede ja yrittäjyys saavat alkunsa 
yleissivistävästä ja ammatillisesta 
koulutuksesta. Sukupuoliulottuvuus 
sisällytetään myös uusiin opetusaineisiin, 
jotta varmistetaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen tehokkuus ja 
laatu sekä innovatiivinen ulottuvuus. Tätä 
varten EIT pyrkii kannustamaan uusien 
tutkintojen tunnustamista jäsenvaltioissa.
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Or. en

Tarkistus 127
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – V OSA, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – 3 kohta –
c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


