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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 (ERA), 
jossa sekä nais- että miestutkijat, 
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.

Or. en

Tarkistus 2

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 

(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 



PE489.559v01-00 4/8 PA\902566FI.doc

FI

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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda
"huippuosaamisen portaikko".

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 
koheesiopolitiikka on keskeisessä asemassa 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, koska sen puitteissa on 
määrä kehittää valmiuksia ja luoda niin 
nais- kuin miestutkijoille 
"huippuosaamisen portaikko", jolla 
mahdollistetaan huipputason tutkimus ja 
korkealaatuinen innovointi.

Or. en

Tarkistus 3

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 

(15) Yksi Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keskeisistä tavoitteista on 
yksinkertaistaminen. Tämän tulisi näkyä 
selvästi ohjelman rakenteessa, säännöissä, 
varainhoidossa ja toteutuksessa. Horisontti 
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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 
käytetään osallistumissääntöjä, joiden 
periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin 
ohjelman toimiin. Yksinkertaisempien 
rahoitussääntöjen on määrä alentaa 
osallistumisesta aiheutuvia 
hallintokustannuksia, ja ne vähentävät 
myös varainhoidon virheitä.

2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä 
saamaan korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja erityisesti pk-yritykset 
osallistumaan vahvalla panoksella, ja sen 
olisi oltava avoin kaikkialta Euroopasta 
tulevien, sekä mies- että naispuolisten 
uusien osallistujien koko potentiaalille ja 
tieteelliselle huippuosaamiselle, koska se 
kokoaa yhteen yhteiseen strategiseen 
kehykseen 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. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Sukupuolikysymys tulisi huomioida 
Horisontti 2020 -ohjelman kolmella 
painopistealueella, jotka ovat huipputason 
tiede, teollisuuden johtoasema ja 
yhteiskunnalliset haasteet, ja lisäksi se 
tulisi huomioida kaikissa tunnistetuissa 
yhteiskunnallisissa haasteissa 
perustutkimukseen ja toimien 
tutkimukseen sekä henkilöstöresursseihin 
sisältyvänä yhteisenä nimittäjänä. 
Sukupuolikysymyksen tulisi näkyä myös 
rahoituksen kohdentamisessa siten, että 
käytetään tasa-arvomittareita, joilla 
pyritään saamaan naisten osallistuminen 
EU:n rahoittamaan tutkimukseen 
tasapuoliseksi miesten osallistumisen 



PE489.559v01-00 6/8 PA\902566FI.doc

FI

kanssa.

Or. en

Tarkistus 5

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 puuttumalla 
erityisesti sukupuolten epätasapainon 
taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä 
täydessä mitassa sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä, tutkimusryhmien 
rekrytoinnissa ja kokoonpanossa sekä 
rahoituksessa 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 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimissa tulisi ylittää kaikki 
lasikattoilmiön aiheuttamat esteet, joista 
johtuu naistutkijoiden aliedustus 
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tutkimuksen ja innovoinnin alan 
johtotehtävissä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
olisi kannustettava naisten osallistumista 
kaikkeen eurooppalaiseen tutkimukseen 
eri projekteissa ja tieteenaloilla. Naisia 
tulisi myös kannustaa osallistumaan 
kaikkiin Horisontti 2020 -ohjelman 
rakenteisiin (EIT, ERC, JRC, 
ohjausryhmät, korkean tason työryhmät, 
asiantuntijaryhmät jne.) sekä yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten työhön eikä 
ainoastaan neuvoa-antaviin ryhmiin ja 
arviointitehtäviin.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
painotetaan sukupuolittain 
eriytymättömien tutkimusalojen 
edistämistä. Horisontti 2020 pyrkii 
yliopistoissa, unionin toimielimissä ja 
jäsenvaltioissa edistämään tiedettä 
molempien sukupuolten kannalta 
kiinnostavana alana aina koulutuksen 
varhaisista vaiheista asti ja myös ajatusta 
naistutkijoista esikuvina. 
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Valistuskampanjoiden myötä se antaa 
tietoa tutkijaksi pääsemisen edellytyksistä 
ja mahdollisuuksista, joita tutkimusala 
tarjoaa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 ratkaisee ongelman 
naistutkijoiden alhaisesta 
osallistumisasteesta seitsemänteen ja 
kuudenteen puiteohjelmaan tarjoamalla 
mies- ja naistutkijoille yhtäläiset 
urakehitysmahdollisuudet ja keskittymällä 
tutkijoiden liikkuvuuteen ja tapoihin 
sovittaa työ- ja perhe-elämä yhteen.

Or. en


